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Inleiding
Welkom
Welkom bij de Scia Engineer Installatie Handleiding. Scia Engineer is een berekenings-programma
onder Windows XP/2003/Vista met een breed toepassingsbereik: van de controle van eenvoudige
raamwerken tot het geavanceerde ontwerp van complexe projecten in staal, beton, hout,...
Het programma behandelt de berekening van 2D/3D raamwerken, met inbegrip van profielcontrole en
controle van verbindingen voor staalconstructies. Naast raamwerken is het ook mogelijk plaat en
schaal structuren te dimensioneren met inbegrip van geavanceerde betonberekeningen.
Deze handleiding beschrijft de procedures voor een correcte installatie van het programma.
Het eerste en tweede hoofdstuk beschrijven de installatie van Scia Engineer op een client pc.
De installatie van een netwerkprotectie waarbij Scia Engineer lokaal geïnstalleerd wordt en de
protectie draait op een server wordt besproken in hoofdstukken drie en vier.
In het vijfde hoofdstuk wordt aangegeven hoe het programma volledig op een server kan
geïnstalleerd worden.
De tekst wordt afgesloten met de te volgen deïnstallatie procedure.

Systeemvereisten
Om Scia Engineer te kunnen installeren moet uw systeem over de volgende systeemvereisten
beschikken:
Hardware eisen
Processor snelheid
RAM
Grafische kaart
Vrije schijfruimte voor programma
Vrije schijfruimte voor projecten en
tijdelijke bestanden

Pentium IV-3Ghz
(Aanbevolen: CoreDuo2 3Ghz of hoger)
2 GB (Aanbevolen: > 3 GB)
128 MB, ondersteuning van OpenGL
500 MB
500 MB (de vereiste ruimte kan in de GB's lopen voor zeer grote
projecten)

Software eisen
MS Windows XP 32 bit / Vista 32
bit / XP 64 bit / Vista 64 bit / 2003
Flexlm (netwerk beveiliging)

Allplan

Het wordt aanbevolen de laatst beschikbare Service
Pack voor deze besturingssystemen te installeren
De Flexlm server draait enkel op 32 bit besturingssystemen
(64-bit besturingssystemen worden niet ondersteund)
Scia Engineer 2009.0 is enkel compatibel met :
Allplan_v2009_RC_1 (2009_02_13)
Allplan_v2008.0c_RC1
Allplan_v2008.1a FTW
Allplan_v2008.0eRelease (2008_12_14)
Er is geen ondersteuning voor Allplan 2006, 2008a and 2008b
Men moet eerst Allplan installeren en daarna Scia Engineer,
want anders wordt Allplan niet correct herkend.
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1. Nieuwe Stand-Alone Installatie
Dit hoofdstuk beschrijft de installatie van Scia Engineer op een client pc waarbij de protectie verzorgd
wordt door een Sentinel Dongle.
Voor de installatie is het noodzakelijk dat men over ten minste Administratieve rechten beschikt.

1.1 Installatie Scia Engineer
Installatie Scia Engineer

1. Plaats de installatie dvd van Scia Engineer in de dvd lade van de computer. Het startscherm
verschijnt automatisch. Kies de gewenste taal om het menu te doorlopen. Het Hoofdmenu
verschijnt:

In het Hoofdmenu kiest u vervolgens de optie Installatie & Software.
2. In het Installatie & Software menu kiest u vervolgens de optie Installeer Scia Engineer
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Opmerking:

Indien het startscherm niet kan getoond worden door het ontbreken van de benodigde ActiveX
component, kan de installatie ook manueel gestart worden via Windows Verkenner. Start het bestand
X:\Setup\DISK1\Setup.exe waarbij X staat voor de aanduiding van het dvd station.
3. In het Kies het Setup Type om te installeren menu kiest u vervolgens de optie Installeer Enkel
op-zichzelf-staand

4. In het dialoogvenster dat verschijnt kan de gewenste taal voor de installatie gekozen worden:

De taal welke gekozen wordt voor de installatie is ook de standaard taal die gekozen wordt voor
de help bestanden van Scia Engineer.
5. Het welkomstscherm voor de installatie verschijnt.
Druk op [Volgende] om verder te gaan.
6. Bij de Klantgegevens kan de bedrijfsnaam en de gebruikersnaam worden ingevoerd. De
bedrijfsnaam komt automatisch op het document van Scia Engineer.
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Druk op [Volgende] om verder te gaan.
7. In het venster Doellocatie kan het pad, waar de bestanden worden geïnstalleerd, worden
ingesteld. Standaard gebeurt dit in de map Program Files. Het wordt aangeraden deze standaard
locatie te behouden.

Druk op [Volgende] om verder te gaan.
8. In het venster Type Installatie kan de gewenste installatievorm gekozen worden.
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Druk op [Volgende] om verder te gaan.
Opmerkingen:

 Bij een Standaard installatie worden NIET alle taalmodules geïnstalleerd, enkel de Engelse taal en
de taal gekozen voor installatie. Indien u ook andere talen wenst te installeren zoals bijvoorbeeld
Frans of Duits, dan dient u voor een Aangepaste installatie te kiezen waarbij meerdere talen kunnen
aangevinkt worden.

 Om in het programma een andere taal voor de werkruimte of de uitvoer te kunnen kiezen dient aan
twee voorwaarden voldaan te zijn:
- De desbetreffende taal dient geïnstalleerd te zijn
- De benodigde taalmodule dient actief te zijn in de dongle of op de server
 Om één van de Scia Engineer Plug-ins te installeren, moet de plug-in in de Aangepaste installatie
geselecteerd worden.
De volgende plug-ins zijn beschikbaar: Tekla Structures plug-in, Revit Structure plug-in, CADS RC
Link Designer, BS2000, Pipeline Wizard, Composite Beam, Composite Column, Arcellor MittalCellular beams).
9. In het venster Standaardinstellingen programma kunnen de default instellingen gezet worden
voor de nationale norm en voor de beveiligingsinstellingen.
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Aan de linkerzijde: kies de standaardinstelling voor de nationale norm.
Aan de rechterzijde: kies de standaardinstelling voor de beveiligingsinstellingen.
Wanneer een dongle gebruikt wordt: kies de optie Enkel op-zichzelf-staand.
Wanneer een flexlm netwerklicentie gebruikt wordt: kies de optie Enkel floating, en vul de
juiste verwijzing in naar de licentieserver (bvb. 7182@SERVER -- deze data moeten
overeenkomen met de TCP-poortnummer en de naam van de server zoals die vermeld zijn in de
licentiefile die op de licentieserver geïnstalleerd is, zie ook hoofdstuk 3, 4 en 5).
Wanneer er gelijktijdig gebruikt gemaakt wordt van een dongle en een flexlm netwerklicentie, dan
kunnen de opties ‘Eerst op-zichzelf-staand, dan floating’ en ‘Eerst floating, dan op-zichzelfstaand’ gebruikt worden.
Druk op [Volgende] om verder te gaan.
10. Op het laatste venster kunnen de gemaakte instellingen voor installatie gecontroleerd worden.
Druk op [Volgende] om de installatie te starten.

11. Na installatie verschijnt de melding dat Scia Engineer met succes geïnstalleerd is. Druk op
[Voltooien] om de installatie te beëindigen.
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Opmerking:

Voor het gebruik van Scia Engineer volstaan standaard gebruikersrechten, hier zijn geen
Administrator rechten voor nodig.
Wel dient de gebruiker lees- en schrijfrechten te hebben op de mappen van Scia Engineer:
C:\Documents and Settings\#USER#\ESA**
C:\Program Files\SCIA\ESA**
Waarbij ** staat voor de versie.
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1.2 Sentinel Dongle Protectie
Indien de protectie verzorgd wordt door een hardware lock, dienen volgende stappen ondernomen te
worden:
-

Installatie Sentinel Protection Installer

-

Plaatsing Sentinel Dongle

1.2.1 Installatie Sentinel Protection Installer
De Sentinel Protection Installer verzorgt de communicatie tussen Scia Engineer en de Sentinel
dongle.
Kies in het Installatie & Software menu van de installatie dvd voor Installeer Sentinel Driver. Volg
de installatie-instructies op het scherm.
De Sentinel Protection Installer kan ook manueel geïnstalleerd worden via X:\Tools\Sentinel\
Sentinel Protection Installer 7.* .exe waarbij X staat voor de aanduiding van het dvd station en *
voor de versie.
Opmerking:

Indien reeds een oudere versie van de Sentinel System Driver of de Sentinel Protection Installer
aanwezig is, dan dient deze eerst via het Configuratiescherm verwijderd te worden alvorens de
nieuwe Sentinel Protection Installer geïnstalleerd wordt.

1.2.2 Plaatsing Sentinel Dongle
De Sentinel hardware locks zijn beschikbaar in twee versies: voor plaatsing op een parallelle poort of
via USB. Plaats de dongle op een vrije poort van de computer. Voor een parallelle lock wordt
aangeraden het lock te plaatsen wanneer de computer is uitgeschakeld.

Opmerking:

Indien Scia Engineer start in demo mode zijn er twee mogelijkheden:

 De Sentinel Protection Installer is niet correct geïnstalleerd of de Sentinel dongle kan niet uitgelezen
worden:Ga naar 1.3 Controle van de Sentinel Dongle.

 De benodigde modules zijn niet aanwezig in de Sentinel dongle: Ga naar 2. Update bestaande Stand-Alone
Installatie
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1.3 Controle van de Sentinel Dongle
Om de correcte installatie van de Sentinel Dongle te controleren kan gebruik gemaakt worden van de
Sentinel SuperPro Medic.

Installatie Sentinel SuperPro Medic

1. Ga via Windows Verkenner naar X:\Tools\Sentinel\ waarbij X staat voor de aanduiding van het
dvd station
2. Start het bestand SuperproMedic.exe en volg de instructies op het scherm
3. De SuperPro Medic wordt standaard geïnstalleerd in de map C:\Program Files\Rainbow
Technologies\SuperPro\Medic

Controle werking dongle

1. Ga via Windows Verkenner naar C:\Program Files\Rainbow Technologies\SuperPro\Medic
2. Start het bestand SuperproMedic.exe De SuperPro Medic verschijnt op het scherm.
3. In de rechter bovenhoek van de SuperPro Medic wordt de versie van de geïnstalleerde Sentinel
Driver weergegeven. Indien hier geen versie wordt weergegeven, dient de Sentinel Protection
Installer geïnstalleerd te worden zoals hierboven aangegeven.

4. Bij Server Name/IP or Mode dient de optie STANDALONE gekozen te worden.
5. Vervolgens kan via [Find SuperPro] naar correct geïnstalleerde Sentinel dongles gezocht
worden. Een dialoogvenster verschijnt met de melding van het aantal gevonden dongles.
6. Indien echter geen Sentinel dongles kunnen gevonden worden dan kan via [Medic Says] extra
informatie worden opgevraagd om het probleem te achterhalen.
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Indien de SuperPro Medic aangeeft dat de Sentinel dongle succesvol wordt teruggevonden, dan betekent dit
dat de dongle correct gepositioneerd is op de parallele of USB poort en dat de Sentinel Protection Installer
correct geïnstalleerd is.
Indien desondanks Scia Engineer start in demo mode, dan is het probleem te wijten aan de modules die
aanwezig zijn in de Sentinel dongle. Ga in dat geval naar 2. Update bestaande Stand-Alone Installatie.
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2. Update bestaande Stand-Alone Installatie
Indien nieuwe modules aangekocht worden of een nieuwe versie van Scia Engineer wordt
uitgebracht, dan is het nodig de Sentinel dongle te herprogrammeren.
Om een Sentinel dongle te herprogrammeren dient u het nummer van deze dongle te kennen. Dit
nummer staat vermeld op de dongle en bestaat uit 3 of 4 cijfers bvb 1163.

Herprogrammeren Sentinel Dongle

1. Kies in het Installatie & Software menu van de installatie dvd voor Herprogrammeer uw
Sleutel. Dit programma kan ook manueel gestart worden via X:\Tools\Protect\KEYPROG.EXE
waarbij X staat voor de aanduiding van het dvd station.
2. Het venster Programming and reading a dongle verschijnt:

3. Via de knop [File] kan een protectiebestand met extensie psw geopend worden. Deze
protectiebestanden bevinden zich op de installatie dvd in de map X:\Tools\Protect waarbij X
staat voor de aanduiding van het dvd station.
Indien extra modules werden aangekocht dan wordt een nieuw psw bestand per mail
toegestuurd.
Kies het psw bestand met dezelfde nummer als de dongle die u wenst te herprogrammeren.
Bijvoorbeeld, indien u een dongle heeft met nummer 1163 dan dient u het protectiebestand
1163.psw te openen.
4. Druk op [OK] om de dongle met deze nieuwe gegevens te herprogrammeren.
5. Een dialoogvenster verschijnt met de melding dat de dongle succesvol geherprogrammeerd is.

Opmerking:

Parallelle dongles kunnen op elkaar geplaatst worden zodat meerdere dongles, van verschillende
programma’s, op eenzelfde poort kunnen geplaatst worden.
Er kan echter enkel geschreven worden naar de parallelle dongle die eerst op de computer geplaatst is. Dit
betekent dat, indien de parallelle dongle die u wenst te herprogrammeren niet eerst op de computer zit, u
deze eerst dient te versteken alvorens trachten te herprogrammeren.
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3. Nieuwe Netwerk Floating Protectie
Dit hoofdstuk beschrijft de te volgen procedure voor het installeren van een licentie server. Scia
Engineer wordt lokaal op de client pc’s geïnstalleerd, enkel de protectie bevindt zich op de server.
De netwerkprotectie kan geïnstalleerd worden op elke computer binnen het netwerk. Dit hoeft dus niet
de domain of file server te zijn. Elk van de geautoriseerde modules kan een verschillend aantal
licenties hebben welke simultaan kunnen gestart worden. Wanneer Scia Engineer gestart wordt, kan
de gebruiker kiezen welke modules hij wenst te gebruiken en welke modules hij beschikbaar wenst te
laten voor andere gebruikers.
Vanaf Scia Engineer versie 5.1 wordt gebruik gemaakt van een FlexID netwerk dongle voor de
floating protectie. Deze wijziging zorgt ervoor dat het licentie bestand gekoppeld is aan de dongle en
niet meer aan het MAC adres van de server. Op die manier kan de protectie eenvoudig verplaatst
worden naar een andere computer zonder dat het licentie bestand dient gewijzigd te worden.
De installatie bestaat uit volgende stappen:
-

Installatie FlexID Netwerk Dongle op de server

-

Installatie en authorisatie FlexLM Netwerk protectie op de server

Opmerking:

Zorg ervoor dat de FlexID Netwerk Dongle NIET op de server zit bij het uitvoeren van de hierna
volgende hoofdstukken!

3.1 Installatie FlexID Netwerk Dongle op de server
Voor correcte werking van de FlexLM dongle dient eerst het benodigde stuurprogramma geïnstalleerd
te worden.
Installatie FlexID Netwerk Dongle

1. Kies in het Installatie & Software menu van de installatie dvd voor Installeer FlexID
Stuurprogramma. Dit stuurprogramma kan ook manueel geïnstalleerd worden via
X:\Tools\Flexlm\FlexidInstaller.exe waarbij X staat voor de aanduiding van het dvd station.
2. Volg de installatie-instructies op het scherm. Bij het venster Select Features maakt u de
volgende keuze:
- Parallelle dongle: Flexid 8
- USB dongle: Flexid 9
3. Na het doorlopen van de installatie dient de computer herstart te worden.
4. Plaats de FlexID dongle op een vrije poort van de computer. Voor een parallelle lock wordt
aangeraden het lock te plaatsen wanneer de computer is uitgeschakeld.
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3.2 Installatie en autorisatie FlexLM Netwerk protectie op
de server
De installatie van de FlexLM protectie bestaat uit de volgende stappen:
 Installatie FlexLM server en licentie bestand
 Aanpassing licentie bestand
 Configuratie en starten FlexLM server

3.2.1 Installatie FlexLM server en autorisatie
Installatie FlexLM server

1. Maak een nieuwe map C:\FlexLM op de c: schijf.
2. Kopieer de bestanden lmgrd.exe, Scia.exe en lmtools.exe van de map X:\Tools\Flexlm naar
C:\FlexLM waarbij X staat voor de aanduiding van het dvd station.
3. Kopieer het bestand XXXX.dat (waarbij XXXX het licentie nummer is) dat u verkregen heeft van
SCIA naar de map C:\FlexLM

3.2.2 Aanpassing licentie bestand
Het aanpassen van het licentiebestand kan nodig zijn om volgende redenen:
 Het wijzigen van de naam van de server
 Het verplaatsen van de licentieserver naar een andere map of schijf
 Wijziging van de standaard poort voor communicatie met Scia Engineer

3.2.2.1 Wijzigen van de naam van de server
Wanneer een licentiebestand wordt toegestuurd, wordt dit opgemaakt voor een server met naam
MYSERVER. Dit dient aangepast te worden naar de correcte naam van de server waarop de
protectie geïnstalleerd is.
Open het licentiebestand bijvoorbeeld in Notepad (Standaard Windows Applicatie beschikbaar via
Start > Programma’s > Accessoires > Notepad) en wijzig op de eerste lijn MYSERVER naar de naam
van de server.
Voorbeeld hoofding licentiebestand:
SERVER HP7000 FLEXID=9-54F7F2D3 7182
VENDOR SCIA C:\FLEXLM\SCIA.EXE port=7183
USE_SERVER
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3.2.2.2 Verplaatsen van de licentieserver naar een andere map of schijf
Indien de protectiebestanden verplaatst worden naar een andere map of schijf, dan dient het
licentiebestand aangepast te worden. Open het licentiebestand in Notepad (zie hierboven) en pas de
tweede lijn (VENDOR) aan naar het correcte pad voor SCIA.EXE.

3.2.2.3 Wijziging van de standaard poort voor communicatie met Scia Engineer
De FlexLM licentie server gebruikt twee netwerk poorten voor de communicatie met Scia Engineer.
Communicatie van Scia Engineer naar de licentie server gaat standaard via poort 7182. Dit
poortnummer wordt weergegeven op het einde van de eerste lijn in het licentiebestand en kan, indien
gewenst, aangepast worden.
Communicatie van de licentie server naar Scia Engineer gaat steeds via een willekeurige (random)
poort. Indien gewenst kan in het licentiebestand een vaste poort worden aangegeven wat
noodzakelijk kan zijn bij het gebruik van een Firewall. Open hiervoor het licentiebestand in Notepad
(zie hierboven) en voeg op de tweede lijn (VENDOR SCIA C:\FLEXLM\SCIA.EXE) de parameter
port=nnnn toe waar nnnn staat voor het poortnummer binnen het toelaatbare bereik.
Voorbeeld hoofding aangepast licentiebestand:
SERVER HP7000 FLEXID=9-54F7F2D3 7182
VENDOR SCIA C:\FLEXLM\SCIA.EXE port=7183
USE_SERVER
Noot:

Wanneer het pad naar SCIA.EXE te lang is of wanneer er spaties gebruikt worden (i.e. C:\Program
Files\FLEXLM\SCIA.EXE), dan moet het pad tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst worden op
de VENDOR lijn in het licentiebestand - (i.e VENDOR SCIA "C:\Program files\FLEXLM\SCIA.EXE")

3.2.3 Configuratie en starten FlexLM server
Configuratie en starten FlexLM server

1. Ga via Windows Verkenner naar de map C:\Flexlm
2. Start het bestand lmtools.exe

3. Kies op het tabblad Service/License File de optie Configuration using Services
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4. Ga naar het tabblad Config Services en typ in het veld Service Name een naam voor de nieuwe
License Manager, bijvoorbeeld FlexLM SCIA
5. Druk op [Browse] bij Path to the lmgrd.exe file en pas het pad aan naar het bestand
C:\FlexLM\lmgrd.exe
6. Druk op [Browse] bij Path to the license file en pas het pad aan naar het bestand
C:\FlexLM\XXXX.dat (waarbij XXXX het licentie nummer is)
7. Druk op [Browse] bij Path to the Debug log file en pas het pad aan naar het bestand
C:\FlexLM\debug.log
Dit bestand bestaat nog niet zodat de naam dient ingetypt te worden. Bij eventuele problemen
worden foutmeldingen weggeschreven naar het debug.log bestand zodat de oorzaak van het
probleem kan achterhaald worden.
8. Vink beide opties Use Services en Start Server at Power Up onderaan het dialoogvenster aan.

9. Bewaar deze instellingen door te drukken op [Save Service]
10. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread
11. Selecteer de juist aangemaakte License Manager (FlexLM SCIA)
12. Druk op [Start Server]
Hierdoor werd de server gestart en zijn de licenties beschikbaar.

19

Scia Engineer

4. Update Bestaande Netwerk Floating
Protectie
Een update van een bestaande Netwerk Floating Protectie houdt in dat het licentie bestand op de
server dient vervangen te worden. Deze update is nodig wanneer het aantal licenties voor bestaande
modules gewijzigd is of wanneer nieuwe modules aangekocht werden.

Vervangen Licentie bestand

1. Kopieer het nieuwe licentiebestand (verkregen van SCIA) naar de map C:\FlexLM
2. Wijzig het licentiebestand volgens 3.2.2, dus:
a. Open het nieuwe licentiebestand met een teksteditor (bvb. Notepad)
b. Zet de correcte servernaam in het nieuwe licentiebestand (see 3.2.2.1),
c.

Zet het juist pad naar SCIA.EXE in het nieuwe licentiebestand (see 3.2.2.2),

d. Zet de juiste TCP-poortnummer in het nieuwe licentiebestand (see 3.2.2.3)
e. bewaar het licentiebestand
3. Start het bestand lmtools.exe
4. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread
5. Selecteer de License Manager voor Scia Engineer (bijvoorbeeld FlexLM SCIA)
6. Druk op [ReRead License File]

Opmerking:

In plaats van de License Manager te herstarten kan ook de server opnieuw worden opgestart om het
nieuwe licentie bestand in te lezen.
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5. Nieuwe volledige Netwerk Installatie
Dit hoofdstuk beschrijft de te volgen procedure voor het installeren van Scia Engineer op het netwerk.
Bij deze installatie wordt Scia Engineer volledig op de server geïnstalleerd en kan het programma
vanop elk workstation in het netwerk gestart worden.

Netwerk Installatie

1. Verifeer de operating systemen van de client pc’s.
2. Share de map Z:\ + subfolders op het netwerk
3. Kopieer de Disk1-folder (van de \Setup-folder op de installatie-dvd) naar Z:\
4. Installeer Scia Engineer op de server vanuit Z:\Disk1 met het commando:
SETUP.EXE /v"INSTALLATION=server"
Er wordt gevraagd naar de doellocatie, geef bijvoorbeeld Z:\Program Files\Scia\Engineer 2009.0
Opgelet, tijdens deze stap krijgt U 4 waarschuwingsberichten van het Operating System.
5. Zet het workstation in verbinding met de shared map Z:\ op de server.
6. Installeer Scia Engineer op de client vanuit Z:\Disk1 met het commando:
SETUP.EXE /v"INSTALLATION=client"
Er wordt gevraagd naar de netwerk installatiefolder (vanuit stap 4).
Opgelet, voor deze stap is het noodzakelijk dat men over ten minste Administrator rechten
beschikt!
Opgelet, het is niet mogelijk om een client installatie te doen op dezelfde computer als van
waaruit de server installatie werd gedaan.
Opgelet, de Scia Engineer Plug-ins worden niet geïnstalleerd.
7. Nu kan elke gebruiker (zonder speciale rechten) Scia Engineer gebruiken van op dit workstation.
De mapped drive dient wel dezelfde te zijn als diegene die gebruikt werd stap 2.

Opmerking:

Het wordt aangeraden de TEMP map waar de tijdelijke bestanden worden opgeslagen niet op de
server te plaatsen maar lokaal op elk workstation. Dit kan binnen Scia Engineer worden ingesteld via
Instellingen > Opties > Bestanden
Opmerking:

Een silent install op de client kan als volgt uitgevoerd worden:
op de eerste client pc, run Setup.exe /L1033 /v”INSTALLATION=client” /r
Hierbij wordt een bestand Setup.iss aangemaakt in de Windows folder van de client pc.
Kopieer dit bestand Setup.iss naar Z:\Disk1.
op alle volgende client pc’s, doe een silent install met het volgende commando:
Setup.exe /L1033 /v”INSTALLATION=client” /s
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6. Deïnstallatie
Scia Engineer kan gedeïnstalleerd worden zoals ieder ander software pakket onder windows:

Deïnstallatie Scia Engineer

1. Ga naar Add or Remove Programs via Start > Settings > Control Panel > Add or Remove
Programs.
2. Een lijst met geïnstalleerde software verschijnt. Selecteer Scia Engineer en druk op
[Change/Remove]
3. In het dialoogvenster dat verschijnt kiest u de optie Verwijderen

4. Druk op [Volgende] om het deïnstallatie proces te doorlopen.

Na deze deïnstallatie blijven nog instellingen van het programma over in het Register van windows. Deze
sporen kunnen handmatig verwijderd worden. Het verwijderen van deze sporen kan noodzakelijk zijn wanneer
problemen ondervonden worden bij een nieuwe installatie.

Manueel Verwijderen Registry keys

1. Open de Uitvoeren dialoogbox via Start > Run
2. Typ regedit en druk op [OK]
Opgelet, voor deze stap is het noodzakelijk dat de gebruiker over ten minste Administrator
rechten beschikt.
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3. De Registry Editor verschijnt.

4. Ga naar volgende key’s en verwijder ze met de Delete toets.
HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\ESA
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SCIA\ESA
Waarbij * staat voor de versie.
5. Sluit de Registry Editor via File > Exit

Na deïnstallatie blijven nog twee mappen over op de harde schijf:
C:\Documents and Settings\#USER#\ESA**
C:\Program Files\SCIA\ESA**
Waarbij ** staat voor de versie
Deze mappen kunnen via Windows Verkenner verwijderd worden. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat
er zich in de eerste map projecten kunnen bevinden en de gebruiker er zich dus dient van te vergewissen dat
deze verwijderd mogen worden.
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7. Troubleshooting
This final chapter describes common Installation related Questions and Answers.
This chapter has not been translated into other languages, so it is only available in English.

Q: When trying to install Scia Engineer, InstallShield displays an Error code.

A: In most cases, these errors are caused by system specific settings, outdated versions of
InstallShield or a corruption of files on the computer. The InstallShield Consumer Central gives
several solutions for common Installation issues:
http://consumer.installshield.com/

Q: The Network Floating Protection is experiencing problems, the clients start in demo mode or the server cannot be
successfully started.

A: The following checklist gives an overview of the most common causes:
-

Check the debug.log file found on the Config Services tab of LMTools for any error messages.

-

Make sure the Protection settings in Scia Engineer are correctly set on the client side as
specified within this Installation Guide.

-

Make sure the Flexid keynumber is displayed on the System Settings tab of LMTools. When this
number is not shown, the problem is related to the Flexid driver.

-

Check the License file:
 The server name must be exactly the same as the Computer/Hostname
found on the System Settings tab of LMTools.
 Make sure the path to scia.exe is correct.
 Make sure the version-module for the installed Scia Engineer is listed (i.e.
ESA_5_20).

-

Make sure both ports (7182 and 7183) are open for the Firewall on the server side AND the
Firewall on the client side.

-

When using Windows XP, make sure the Windows Firewall allows communication on both ports
(7182 and 7183).
When user-defined ports are used, perform these same checks on these ports instead of the
above.

-

To see if the communication between the client and the server is possible, use the 'ping'
command on the client PC to ping the name of the server and the IP-address of the server.
Vice versa, on the server ping the name of the client PC and the IP address of the client PC.

-

If an Options File is used, make sure the user experiencing problems has access to the required
modules.
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-

To check if the installation on the server is successful, go to the tab Server Diags in LMTools and
press Perform Diagnostics. For each module, a message 'This license can be checked out'
needs to appear.

Q: The Flexid USB key is not recognised by the computer or a message is shown concerning an Aladdin HASP key.

A: When older Aladdin HASP drivers are present on the system, they may cause a conflict with the
FlexidInstaller. The solution to this is to install the latest Aladdin HASP driver, which can be used for
both Aladdin keys and Flexid 9 (USB) keys.
-

Remove the Flexid key from the server.

-

Remove the Aladdin HASP driver and the Macrovision Flexid driver, if present.

-

Go to the website http://www.aladdin.com/support/hasp/hasp4/enduser.asp

-

Download the HASP Device Driver Command Line Installation.
The Command Line will overwrite older versions; therefore it is recommended instead of the GUI
version. The Command Line version can also be found on the Installation dvd of Scia Engineer
[X:\Tools\Flexlm\HASP4_driver_cmdline.zip].

-

Unpack the contents of the Command Line version to a temporary folder.

-

The Command Line version can be installed using the parameter -i (i.e. hinstall -i)

-

Attach the Flexid USB key.

The key will now recognized both as a HASP key and as a Flexid key within LMTools.

Q: After installing Scia Engineer, the program is not added to Add/Remove Programs. This way, it is not possible to deinstall the software.

A: This problem can occur with every Windows based program. The Support website from Microsoft
gives a possible solution to this:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;247515

To easily uninstall Scia Engineer, use the following procedure:
Go to ‘Start’ > ‘Run’
In the dialog that appears, type the following command:
msiexec /x {6DBAF277-66A6-4DA9-8E01-AA549CED1DDB}

This will execute the same procedures as uninstalling through Add/Remove Programs.

Q: How to setup default parameters for Multi-User environments like Schools, firms,…?
A: When logging into Windows with a new user, no profile has been created yet for this user. The
registry of Windows allows the specification of default settings for all users in HKEY_USERS. When
the desired registry settings of Scia Engineer are specified here, they will be automatically applied for
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each new user on the system. (More specifically the settings from HKEY_USERS will be copied to
HKEY_CURRENT_USER).
The tables shown hereafter give an overview of all registry entries used by Scia Engineer like
language, code, protection, folders,…
The easiest way to setup these defaults is to input them (using the Registry Editor) in HKEY_USERS
on one computer, export these settings to a .reg file and import this file on the other computers. This
way, the default settings are available on all computers.
Another possibility is to export the data from HKEY_CURRENT_USER to a .reg file and to use a
script to automatically run this file for each new user.
In both ways, the default settings will be applied for the new user.
For more information about the Windows registry, reference is made to:
http://www.microsoft.com

Q: List of the most important subkeys in the registry
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