Tips & Trucs Solibri
021: Registratie en downloaden voor (nieuwe) gebruikers in Solibri Solution Center
De Solibri licenties worden centraal beheerd in het Solibri Solution Center: https://solution.solibri.com/. Een gebruiker logt in op
deze website met gebruikersnaam en wachtwoord om vervolgens producten, nieuwe versies en extensies te downloaden.
Voordat een gebruiker toegang heeft tot het Solibri Solution Center, dient de beheerder eerst de gebruiker aan te maken. Dit is
uitgelegd in Tip & Truc 001 “Beheren van licenties in het Solibri Solution Center”.
In deze Tip & Truc wordt het downloaden van Solibri producten en extensies uitgelegd en de registratie bij het starten van
Solibri toegelicht.
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Software downloaden in het Solibri Solution Center
In het Solibri Solution Center kan software aangevraagd en/of gedownload worden:
• Kies het gewenste besturingssysteem (1) en Product (2).

Tip!
Onder Solibri Model Checker Extension (2) zijn de BIM basis ILS, KeyMember Editie en eventueel eigen Company
Extensions te vinden.

•

Kies de gewenste versie (3) of gelijk de download knop (3)
Let op!
Een versie bij een product wordt pas zichtbaar als de beheerder de licentie voor deze versie heeft toegewezen aan de
gebruiker. Tip & Truc 001 “Beheren van licenties in het Solibri Solution Center” legt dit uit.

•

Een gebruiker die geen rechten heeft om producten aan te kopen kan via Wish (4) bij de beheerder melden het product te
willen gebruiken.
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Company Extensie
Regel(set)s, Classificaties en Information Takeoffs (ITO’S) vormen samen de bronnen (resources) van Solibri. Standaard worden
deze op een werkstation opgeslagen. Een bedrijf kan een Company Extensie maken voor gebruikers om binnen een bedrijf voor
iedereen dezelfde resources te gebruiken. Tip & Truc 010 “Het maken van een Company Extension” legt het maken en in gebruik
nemen van een Company Extension verder uit.

Registratie Solibri
Bij het opstarten van Solibri wordt iedere keer een bericht gestuurd naar het Solibri Solution Center, waarna een licentie wordt
toegewezen. Wanneer een gebruiker Solibri afsluit wordt de licentie vrijgegeven.
Let op!
Een gebruiker kan meerdere Solibri sessies openen op een computer met één licentie.
Gebruiker registratie
Bij het starten van Solibri voor de eerste keer, vraagt Solibri om een gebruikersnaam (e-mail adres) en wachtwoord. Deze
informatie wordt slechts één keer gevraagd, waarna ze automatisch bewaard kan worden. Om registratiegegevens niet op te
slaan, dient de “Remember Me” optie uitgezet te worden. Om achteraf uit te loggen, Open Solibri en ga naar File > Settings >
General, deselecteer de “Remember Me” optie en sluit Solibri af.
Let op!
Inloggevens worden opgeslagen in de Home directory. Voor het gebruik van Solibri dient een gebruiker hier dus altijd
toegang tot te hebben.

Proxy en firewall instellingen
Soms kunnen firewalls en proxy instellingen een license voor Solibri blokkeren. Als dit gebeurd tijdens registratie, dan verschijnt
de melding Access to the following sites was blocked: ws1.solibri.com:443, ws2.solibri.com:443, license.solibri.com:80. Please
check your firewall settings. Indien een proxy server gebruikt wordt, vouw dan de “Proxy Server Settings” open om de
instellingen in te voeren. De juiste instellingen zijn bekend bij uw netwerkbeheerder.
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Een floating license lenen
Om Solibri te gebruiken met een “floating license”, dient een internet connectie beschikbaar te zijn. Om toch offline te kunnen
werken, is het mogelijk om een “floating license” te lenen voor maximaal 14 dagen. Open hiervoor Solibri en ga naar File > Help
> Borrow License. Zodra het uitleentermijn verstreken is, wordt de license automatisch teruggegeven. Een floating license kan
handmatig worden teruggeven wanneer er een internet connectie is.
Let op!
Bij een geleende licentie, dient een gebruiker toegang te hebben tot de Home directory.
Tip!
Bij een verbroken internetverbinding van minder dan een uur, kan een floating license worden gebruikt. Het
licentiesysteem houdt rekening met onvoorzien gedrag om gebruikers te beschermen tegen korte verbindings
problemen. Het lenen van een licentie faciliteert gepland offline werken voor een langere tijd.

Product selectie
Na de registratie met gebruikersnaam en wachtwoord, dient het
gewenste product geselecteerd te worden. Deze selectie kan
bewaard worden voor de volgende keer door “remember this next
time” aan te vinken. Het is altijd mogelijk de productkeuze te
vergeten via File > Settings > General.
Indien er geen Solibri Office of Solibri Site licentie beschikbaar is,
dan geeft Solibri hiervan een melding en opent vervolgens de
Solibri Anywhere.

Solibri Office, Site en Anywhere
Solibri heeft een nieuwe Product Family. Hieronder kort het verschil tussen de producten. Ga voor uitgebreidere informatie naar
https://www.kubusinfo.nl/Solibri/solibri.
•
•
•
•

Office - Het volwaardige Solibri product, met alle functionaliteiten voor controle en verificatie van de digitale
bouwgegevens en informatie. Voorheen was dit de Solibri Model Checker.
Site - Een Solibri product voor het gebruik van BIM-gegevens en het delen ervan, zonder gebruik van Regelsets.
Anywhere - Het gratis Solibri product voor model weergave en toegang tot de digitale informatie workflow. Voorheen was
dit de Solibri Model Viewer Pro.
Enterprise - Zeer volledig, op maat gemaakt pakket voor zeer grote bedrijven met grote projecten.
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