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Handleiding Licentieserver 
voor gebruikers 
Vooraleer je de Weblicentie kunt gebruiken, moet je je op de licentieserver (http://lic.sensotec.be) 
aanmelden als gebruiker.  

Hiervoor dien je een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in het aanmeldscherm 

(zie aanmaak gebruikersnaam en wachtwoord). 

Je kunt dit doen op elke computer met een internetverbinding, ook wanneer de software die je 

wenst te gebruiken, daarop niet geïnstalleerd is.  

1 Gebruiker aanmaken 

Er zijn een aantal mogelijkheden om een gebruiker aan te maken:  

1.1 Je hebt een individuele licentie: maak je gebruikersnaam en 
wachtwoord aan met je eigen serienummer 

Beschik je over een individuele licentie voor een softwareproduct, dan kan je met je serienummer een account 

aanmaken op de licentieserver (http://lic.sensotec.be). Klik hiervoor op Nieuwe gebruiker of beheerder 

aanmaken. 

Kies in het keuzelijstje voor Gebruiker via serienummer en vul in het invulveld daarnaast het serienummer in. 

Je vindt dit nummer op de sticker op je productdoos of in de bevestigingsmail van je aankoop. 

Vul ook de volgende invulvelden van het formulier in. De velden met een sterretje (*) zijn verplicht. 

Opgelet, de gebruikersnaam moet uniek zijn en kan nadien niet meer gewijzigd worden. 

Klik vervolgens op de knop Opslaan. Er verschijnt een melding dat de gebruiker is aangemaakt en dat er een 

activatiemail verzonden is naar de gebruiker. 

Klik op de link in de e-mail om de gebruiker te activeren. Daarna kan je je aanmelden op de licentieserver 

(http://lic.sensotec.be) door je gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. 

1.2 Je gebruikt een groepslicentie van je school of netwerk en je krijgt je 
gebruikersnaam en wachtwoord van de beheerder 

Een beheerder beschikt over een licentie waarmee hij/zij meerdere accounts kan aanmaken (bv. voor een 

school). Als de beheerder voor jou een account heeft aangemaakt dan krijg je hiervan een bevestigingsmail. Klik 

op de link in die e-mail om je account te activeren. Daarna kan je je aanmelden op de licentieserver 

(http://lic.sensotec.be) met de gebruikersnaam en het wachtwoord vanuit die e-mail.  

De beheerder kan je account ook zelf activeren en jou daarna je gebruikersnaam en wachtwoord ter 

beschikking stellen. Je hoeft je dan als gebruiker niet meer te activeren, maar je kunt je meteen aanmelden op 

de licentieserver (http://lic.sensotec.be). Hierna krijg je geen automatische bevestigingsmail. 
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1.3 Je gebruikt een groepslicentie van je school of netwerk en je krijgt 
een registratiecode van de beheerder 

Het is ook mogelijk dat de beheerder je een registratiecode ter beschikking stelt waarmee je op de 

licentieserver (http://lic.sensotec.be) zelf een gebruikersnaam en wachtwoord kan aanmaken. Klik hiervoor op 

de link Nieuwe gebruiker of beheerder aanmaken. 

Kies in het keuzelijstje voor Gebruiker via registratiecode. Vul vervolgens in het invulveld daarnaast de 

registratiecode in. 

Daarna dien je dezelfde velden in te vullen als hierboven beschreven. 

2 De verschillende softwarepakketten gebruiken 

Om met de software te kunnen werken, heb je regelmatig een internetverbinding nodig (tenzij anders vermeld 

in de beschrijving per programma hieronder). Je moet namelijk verbinding kunnen maken met de 

licentieserver. Er wordt geregeld nagegaan of je inloggegevens correct zijn. Valt de internetverbinding toch uit, 

dan kan je nog tien uur lang inloggen met dit account. Zijn die tien uur voorbij dan zal het programma na vijf 

minuten afsluiten. Je krijgt hiervan een melding. In die vijf minuten heb je dus nog de tijd om eventuele 

wijzigingen op te slaan. 

Lukt het je niet om in te loggen? Check dan eerst en vooral of je internetverbinding werkt en of je de 

gebruikersgegevens correct hebt ingevuld. Hou bijvoorbeeld zeker rekening met hoofdletters en kleine letters 

bij het invullen van je gebruikersnaam en wachtwoord.  

2.1 Inloggen bij Kurzweil 3000 weblicentie 

a. Windows 

Na het openen van het programma krijg je het inlogscherm te zien. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord 

in: 
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b. Mac 

Na het openen van het programma krijg je het inlogscherm te zien. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord 

in: 

 

2.2 Inloggen bij WoDy weblicentie 

Na het openen van het programma krijg je het inlogscherm te zien. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord 

in: 

 

2.3 Inloggen bij Kurzweil 3000 Mobile 

De Kurzweil 3000 Mobile app kan je downloaden en installeren vanop de App Store. Dit kan je doen met de App 

Store app op je iDevice of met iTunes op je pc. Na het openen van de app krijg je het inlogscherm te zien: 

Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Aanmelden. De allereerste keer heb je hier 

internetverbinding voor nodig. Daarna kan je je gewoon aanmelden zonder internetverbinding. Het is echter 

mogelijk dat de beheerder je account beperkt heeft tot enkel online gebruik. In dat geval dien je altijd 

internetverbinding te hebben bij het aanmelden. 
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3 Login-gegevens bekijken of wijzigen 

Wens je achteraf je gegevens te wijzigen of te raadplegen? 

Ga naar de licentieserver (http://lic.sensotec.be), vul vervolgens je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik 

op de knop Inloggen. 

Je kan je te allen tijde afmelden door rechtsboven op de link Afmelden te klikken. 

Na het inloggen zijn er drie blokken met informatie beschikbaar. 

3.1 Profiel 

In het eerste blok krijg je info over je gebruikersprofiel. Dit blok is standaard verborgen. Klik op Profiel om de 

info weer te geven. Indien gewenst kan je wijzigingen doorvoeren via de knop Bewerk of het wachtwoord 

veranderen via de knop Verander wachtwoord. 

3.2 Licentie-info 

In dit blok zie je over welke productbundels je beschikt. In onderstaand geval beschik je over de productbundel 

WoDy Combi. Deze bundel omvat de producten WoDyMT en WoDyPDF. 

 

3.3 Apparaten 

Dit blok geeft je een overzicht van alle mobiele apparaten die je gebruikt hebt om een app op te starten. 
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