
Installatiehandleiding
Standalone Installatie



Contacten 3
1. Inleiding & systeemvereisten 5

1.1 Inleiding 5

1.2 System Requirements 5

Hardware 5

Software 5

2. Standalone installatie 7
2.1 Installatie van SCIA Engineer 7

2.2 Start SCIA Engineer 8

SCIAEngineer start op 8

SCIAEngineer geeft een foutmelding i.v.m. licenties 8

Update vanSCIAEngineer 10

2.3 Update USB sleutel 10

2.4 Meerdere USB sleutels samen gebruiken 11

3. Verwijderen van SCIA Engineer 12
3.1 Verwijder SCIA Engineer met [Add/Remove Programs] in Windows 12

3.2 Verwijder SCIA Engineer zonder [Add/Remove Programs] 13

4. Troubleshoot 14
4.1 Taalmodule niet gevonden 14

4.2 Importeer licentie bestand is niet mogelijk 14

4.3 User Access Control 15

- 2 -



Contacten

Hoofdkantoor België
SCIA nv

Industrieweg 1007

B-3540 Herk-de-Stad

Tel: +32 13 55 17 75

E-mail: info@scia.net

Support telefoon

CAE (SCIA Engineer)

Tel: +32 13 55 09 90

CAD (Allplan)

Tel: +32 13 55 09 80

Support E-mail:

support@scia.net

Nederland
SCIA Nederland B.V.

Wassenaarweg 40

NL-6843 NWARNHEM

Tel.:+31 26 320 12 30

Fax.: +31 26 320 12 39

E-mail: info@scia.net

Brazilië
SCIA do Brasil Software Ltda

Rua Dr. LuizMigliano, 1986 - sala 702 , CEP

SP 05711-001 São Paulo

Tel.: +55 11 4314-5880

E-mail: brasil@scia.net

Duitsland
SCIA Software GmbH

Technologie ZentrumDortmund, Emil-Figge-Strasse 76-80

D-44227 Dortmund

Tel.: +49 231/9742586

Fax: +49 231/9742587

E-mail: info@scia.de

Frankrijk
SCIA France sarl

Centre d'Affaires

16, place du Général de Gaulle

FR-59800 Lille

Tel.: +33 3.28.33.28.67

Fax: +33 3.28.33.28.69

E-mail: france@scia.net

Agence commerciale

8, Place des vins de france

FR-75012 Paris

Tel.: +33 3.28.33.28.67

Fax: +33 3.28.33.28.69

E-mail: france@scia.net

Zwitserland
SCIA SwissOffice

Dürenbergstrasse 24

CH-3212 Gurmels

Tel.: +41 26 341 74 11

Fax: +41 26 341 74 13

E-mail: info@scia.ch

Tsjechische Republiek
SCIA CZ s.r.o. Praha

Evropská 2591/33d

160 00 Praha 6

Tel.: +420 226 205 600

Fax: +420 226 201 673

Slovakije
SCIA SK s.r.o.

Murgašova 1298/16

SK-010 01 Žilina

Tel.: +421 415 003 070

Fax: +421 415 003 072
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E-mail: info.praha@scia.cz

SCIA CZ s.r.o. Brno

Slavickova 827/1a

638 00 Brno

Tel.: +420 530 501 570

Fax: +420 226 201 673

E-mail: info.brno@scia.cz

E-mail: info@scia.sk

Oostenrijk
SCIA Datenservice Ges.m.b.H.

Dresdnerstrasse 68/2/6/9

A-1200 WIEN

Tel.: +43 1 7433232-11

Fax: +43 1 7433232-20

E-mail: info@scia.at

Support

Tel.: +43 1 7433232-12

E-mail: support@scia.net

De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder aankondiging. Zonder de uitdrukkelijk geschreven toe-
stemming van de uitgever mag niets, geheel noch gedeeltelijk, van dit document gekopieerd of overgedragen worden,
ongeacht demanier waarop of demiddelenwaarmee, zowel elektronisch alsmechanisch, dit gebeurt.SCIASoftware isniet
verantwoordelijk voor directe of indirecte schadewegensonvolkomenheden in de documentatie en/of de software.

©Copyright 2019SCIAnv. All rights reserved.

Document gemaakt: 07 / 05 / 2019

SCIAEngineer 18.0
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1. Inleiding &systeemvereisten

1. Inleiding & systeemvereisten

1.1 Inleiding

Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe u SCIA Engineer kan installeren en hoe u een individuele licentie (met USB
sleutel) activeert. Deze ‘individuele’ licentie wordt verder ‘op-zichzelf-staand’ genoemd.

SCIA Engineer is een berekeningsprogramma, ontworpen voor het Windows platform. Het heeft een enorm breed toe-
passingsbereik gaande van de controle van eenvoudige raamwerken tot het geavanceerde ontwerp van complexe pro-
jecten in staal, beton, hout, ...

Het programma behandelt de berekening van 2D/3D raamwerken, met inbegrip van profielcontrole en controle van ver-
bindingen 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 met een op-zichzelf-staande
licentie, waarbij u de licentiesleutel aan de pchangt waarop uSCIAEngineer wil gebruiken.

1.2 System Requirements
OmSCIAEngineer te kunnen installeren, radenwe de volgende systeemvereisten aan:

Hardware

Processor
Minimum: Intel Core i5 of equivalent van AMD
Aanbevolen: Intel Core i7 of equivalent van AMD

RAM Minimum: 8 GB (aanbevolen: 32 GB)

Grafische controller 256 MB,met ondersteuning voor OpenGL

Vrije schijfruimte 5 GB

Resolutie 1280 x 800 (geen ondersteuning voor 4K)

Software

Supported Windows
OS

Windows 2008 server 64 bit
Windows 2012 server 64 bit

Windows 7 32/64 bit
Windows 8.1 32/64 bit
Windows 10 32/64 bit

API linkmet Revit
(htt-
p://www.scia.net/revit)

SCIA Engineer 18 is compatibel met:
Revit 2017, Revit 2018

SCIA Engineer 18 is compatibel met:
Tekla Structures 2017
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API linkmet Tekla

Etabs
SCIA Engineer 18 is compatibel met:

Etabs 9.2

IFC
SCIA Engineer 18 is compatibel met:

IFC version 2x3

SDNF

SCIA Engineer 18 is compatibel met:
SDNF version 2.0
SDNF version 3.0

- 6 -



2. Standalone installatie

2. Standalone installatie

2.1 Installatie van SCIA Engineer
1. U kunt de installatie starten via onze ‘websetup’:

https://www.scia.net/en/support/downloads/

2. In het dialoogvenster dat verschijnt, kan de gewenste taal voor de installatie gekozenworden:

De ‘help documenten’ in SCIA Engineer zullen in dezelfde taal zijn als de taal die tijdens de
installatie gekozenwordt.

3. Het welkomstscherm voor de installatie verschijnt.

Drukop [Volgende] omverder te gaan.

4. In het venster product improvement programkan de klant kiezen of hij 'anonymous runtime usage data' wil delen. Er
wordt geen persoonlijke informatie verzameld.Meer informatie kan je vinden op htt-
ps://www.scia.net/nl/support/faq/installation/wat-het-scia-engineer-product-improvement-programm

5. In het venster Doelmap kan u desgewenst het padwijzigenwaar SCIAEngineer geïnstalleerdwordt. Standaard gebeurt
dit in demap ‘ProgramFiles (x86)’. Het wordt aangeraden deze standaardlocatie te behouden.

Drukop [Volgende] omverder te gaan.

6. In het venster Type Installatie kan de gewenste installatievormgekozenworden. Hier radenwe aan omAangepast te kie-
zen, zodat u zelf kan kiezenwelke bijkomende onderdelen en talen geïnstalleerdmoetenworden. U kan best alle com-
ponenten en talen die umisschien nodig heeft onmiddellijk installeren, zodat u later niet op problemen stuit doordat een
bepaald onderdeel niet geïnstalleerd is.
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Niet alle taalmodulesworden bij eenStandaard installatie geïnstalleerd,maar enkel de
Engelse taal en de taal gekozen tijdensde installatie. Indien u ookandere talenwenst te
installeren, zoalsFransof Duits, dan dient u deze aan te vinken.
Om in het programmaeen andere taal voor dewerkruimte 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 deUSBsleutel of op de server.
Oméén van deSCIAEngineer plug-ins te installeren, dient de plug-in in de aangepaste
installatie geselecteerd teworden.

7. In het venster Protectie standaardwaarden kunnen de standaardwaarden voor de licentiesaangegevenworden.

l Kiesvoor [Enkel op-zichzelf-staand].
l Vinkde optie [activeer licentie na het beëindigen van de setup] aan. Deze optie zorgt dat deUSBsleutelmet de licentie

voor SCIAEngineer onmiddellijk geactiveerdwordt na de installatie. Hierbij is het nodig dat deUSBsleutel aangesloten is
aan de pcwaarop de installatie uitgevoerdwordt.

Drukop [Volgende] omverder te gaan.

Wanneer u een op-zichzelf-staande licentie samen met een server licentie gebruikt, kies
dan voor de optie ‘Eerst op-zichzelf-staand, dan floating’, of ‘Eerst floating, dan op-zichzelf-
staand’.

8. In het laatste venster zijn de door u gemaakte installatie-instellingen opgelijst. Zo kunt u eenvoudig controleren en na
eventuele aanpassingen overgaan tot de effectieve installatie. Drukhiervoor op [Installeren].

9. Na de installatie verschijnt demelding dat SCIAEngineer met succesgeïnstalleerd is. Drukop [Voltooien] omde instal-
latie te beëindigen.

2.2 Start SCIA Engineer
Dubbelklikop het symbool vanSCIAEngineer omhet programma te starten.

SCIA Engineer start op
Indien deUSBsleutel correct geactiveerdwerd, zalSCIAEngineer opstarten en isde installatie beëindigd.

SCIA Engineer geeft een foutmelding i.v.m. licenties
Indien de USB sleutel niet correct geactiveerd werd, zal bij het dubbelklikken op het symbool van SCIA Engineer, het vol-
gende scherm verschijnen:
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2. Standalone installatie

1. SCIAEngineer kan niet opstarten zonder de juiste licenties. Drukop [Instellingen] omdeProtectie instellingen te starten
en deUSBsleutel handmatig te activeren.

2. Het venster met Protectie instellingen verschijnt:

Kies voor de optie Enkel op-zichzelf-staand en druk op Importeer licentie bestand. Het licentie bestand zal auto-
matisch gedownloadworden van deSCIAdatabase, waarna de volgendemelding verschijnt:

Druk op [OK] om deze melding af te sluiten. (Indien een andere boodschap verschijnt, controleer dan hoofdstuk
"4.2 Importeer licentie bestand isnietmogelijk" op pagina 14 voor meer informatie)

3. Indien het licentie bestand correct geïmporteerd is, kan de gebruiker een lijst van zijn commerciëlemoduleszien door te
klikken op “Uitklappen” in het venster van de protectie instellingen.

4. Drukop [OK] omde protectie instellingen te sluiten.
5. Nu zalSCIAEngineer automatisch opstarten. Indien het programmaniet opstart, dubbelklikdan op het SCIAEngineer

symbool omhet programma te starten.
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6. Indien de licentie correct ingeladenwerd, zalSCIAEngineer opstarten en isde installatie beëindigd.

Update van SCIA Engineer
Wanneer er een nieuwere versie beschikbaar is, verschijnt er hiervoor een melding in de rechter onderhoek in SCIA Engi-
neer:

Wanneer u klikt op [Nieuwe versie beschikbaar] kan u kiezen voor [Installeer update] en vervolgenswordt de laatste update
automatisch geïnstalleerd.

Het is ookmogelijk om te controleren of een nieuwere versie beschikbaar is voor SCIA Engineer via Help -> Controleer op
update.

Het ismogelijk ommeldingen van nieuwe versies uit te schakelen. Hiervoor gaat u naar het register vanWindows naar het
onderdeel:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\Esa\xx.x\Admin\Settings\EnableUpdateMenu

oZet dewaarde hier op: 0

2.3 Update USB sleutel
Een update van de USB sleutel houdt in dat het licentie bestand dat aan de USB sleutel gekoppeld is, vervangen wordt.
Deze update isnodig in de volgende gevallen:

a. wanneer er een hogere versie vanSCIAEngineer wordt geïnstalleerd;
b. wanneer het aantal licentiesvoor bestaandemodulesgewijzigd is;
c. wanneer nieuwemodulesaangekocht werden.

DeUSBsleutel kanmet volgende stappen geüpdatet worden:

1. Open de protectie instellingen (onder Windowsvia “Start >All programs>SCIAEngineer xx.x>Protectie instellingen”)
2. Drukop Importeer licentie bestand in het venster van deProtectie instellingen
3. De volgendemelding zal verschijnen indien het licentie bestand geüpdatet is:
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2. Standalone installatie

2.4 Meerdere USB sleutels samen gebruiken
Het is mogelijk om alle USB sleutels (met SCIA Engineer licenties) die op de computer zitten, samen te gebruiken. De ID
nummersvan alle aangeslotenUSBsleutelsworden afgebeeld in het venster van de protectie instellingen:

In de lijst van de beschikbare commerciële moduleswordt de som van alle modules van alle licentie bestanden van alle USB
sleutelsweergegeven. Deze kunnen allemaal tegelijk gebruikt worden in SCIAEngineer.

De optie [Importeer licentie bestand] kan uitgevoerdworden indien er meerdereUSBsleu-
tels aanwezig zijn. Het is eveneens mogelijk om verschillende USB sleutels te gebruiken
met verschillende tijdsgerelateerde geldigheid. Indien een bepaalde module op meerdere
sleutels voorkomt, zal deze gebruikt worden van het licentie bestand waarvoor deze nog
het langste geldig is (hoogste geldigheid in tijd).
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3. Verwijderen van SCIA Engineer

3.1 Verwijder SCIA Engineer met [Add/Remove Pro-
grams] in Windows
SCIAEngineer kan verwijderd (‘gedeïnstalleerd’) worden zoals ieder ander softwarepakket onder Windows:

1. Ga naar Add or RemoveProgramsvia Start >Settings>ControlPanel>Add or RemovePrograms.
2. Een lijst met geïnstalleerde software verschijnt. Selecteer SCIAEngineer en drukop [Change/Remove].
3. In het dialoogvenster dat verschijnt, kiest u de optie Verwijderen.

4. Drukop [Volgende] omverder te gaanmet het verwijderen vanSCIAEngineer.

Na het verwijderen van SCIA Engineer blijven er nog instellingen van het programma over in het Register van
Windows. Deze sporen kunnen handmatig verwijderd worden. Het verwijderen van deze sporen kan nood-
zakelijk zijn wanneer problemen ondervondenworden bij een nieuwe installatie.

1. Open deUitvoeren dialoogboxvia Start >Run.
2. Typ regedit en drukop [OK].

Opgelet, voor deze stap ishet noodzakelijk dat de gebruiker over tenminste Administrator-rechten beschikt.

3. DeRegistryEditor verschijnt:

4. Ga naar volgende onderdelen en verwijder zemet deDelete toets:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\ESA\*

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SCIA\ESA\*

Waarbij * staat voor de versie.
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3. Verwijderen vanSCIAEngineer

5. Sluit deRegistryEditor via File >Exit.

Na het verwijderen vanSCIAEngineer blijft volgendemap nog op de harde schijf. Deze kanmanueel verwijderdworden:

32 bits computer: C:\ProgramFiles\SCIA\ Engineer**

64 bits computer: C:\ProgramFiles (x86)\SCIA\Engineer**

Ookvolgende foldersblijven nog staan en kunnenmanueel gewist worden:

Windows 7/8/10: C:\Users\#User#\Esa**

C:\Users\#User#\Documents\Esa**

Waarbij ** telkensstaat voor het versienummer.

Deze mappen kunnen via WindowsVerkenner verwijderd worden. Hierbij dient wel opge-
merkt te worden dat er zich in de eerste map projecten kunnen bevinden. De gebruiker
dient zich er dusvan te vergewissen dat deze verwijderdmogenworden.

3.2 Verwijder SCIA Engineer zonder [Add/Remove Pro-
grams]
Soms kan SCIA Engineer niet worden verwijderd met de functie "Programma's en onderdelen" van Windows. Soms ver-
schijnt een foutmelding of wordt SCIA Engineer niet toegevoegd aan Programma's en onderdelen. Het is dan niet mogelijk
omde software te verwijderen.

Dit probleemkan optredenmet elkWindows-programma.

Ga alsvolgt te werkomSCIAEngineer te verwijderen:

Ga naar Start >Uitvoeren en voer in het dialoogvenster de volgende opdracht in:

msiexec /x {A39DB31A-4752-4611-A2F9-299324BED8EF}

Dit voert dezelfde proceduresuit als via Programma'sen onderdelen.
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4. Troubleshoot

De volledige lijst van de Frequent AskedQuestionskan u bekijken op onzewebsite: https://www.scia.net/nl/support/faq

4.1 Taalmodule niet gevonden
AlsSCIAEngineer wordt gestart, verschijnt de volgendemelding:

Alsdezemelding verschijnt, kanSCIAEngineer de correcte taal niet vinden.

Om een bepaalde taal te vinden, is demodule van de betreffende taal nodig enmoet de taal zijn geïnstalleerd. Het kan ook
gebeuren dat u tijdensde installatie een andere taal heeft gekozen dan de taal van demodules.

U kunt een extra taal installeren in de instellingen van "Programma's en kenmerken" in Windows. Selecteer de SCIA Engi-
neer-versie in de lijst en kies "Wijzigen". Via deze optie kunt u de installatie van het programma veranderen en kunt u een
andere taal kiezen die vervolgenswordt geïnstalleerd.

4.2 Importeer licentie bestand is niet mogelijk
Wanneer u de optie [Importeer licentie bestand] in de Protectie instellingen gebruikt, wordt het licentie bestand horende bij
uw USB sleutel opgezocht in onze database. Dit gebeurt via onze website op TCP poort 80 en deze file wordt dan geko-
pieerd naar een folder op uw computer.

Het automatisch importeren van het licentie bestand van deSCIAdatabase lukt enkel indien de sleutel op de computer aan-
wezig is, wanneer er internetverbinding isen indien er voldoende schrijfrechten op de doelmap zijn.

Deze laatste voorwaarde is equivalent aan de schrijfrechten die de gebruiker heeft op de folder van het licentie bestand (zie
ookopmerking hieronder).

Het is mogelijk om het adres van de folder waarin het licentie bestand wordt weggeschreven te veranderen. Dit is mogelijk
door met de rechtermuisknop bovenaan op de balkvan deProtectie instellingen te klikken:
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4. Troubleshoot

En hier te kiezen voor [Geavanceerde instellingen...]

Hier kan dan vervolgenshet adresnaar de folder waarin het licentie bestandwordt weggeschreven, veranderdworden.

Indien u een editie en dynamisch pakket van SCIAEngineer heeft aangeschaft, zal u naast een SCIAxx.lic-bestand ookeen
SCIAxx.e2c-bestand hebben. In dit geval moet u er voor zorgen dat beide bestanden in dezelfde folder staan op het
moment dat u het licentie bestand importeert. Indien u deze importeert vanaf deDVD isdit automatisch in orde.

Via de optie [Importeer licentie bestand], wordt er een kopie gemaakt van het licentie bestand en wordt dit gekopieerd naar
de folder hierboven. Standaard isdit de volgende folder: C:\ProgramData\Scia\Engineer\Licence\.

Wanneer u tijdens het importeren van het licentie bestand een foutmelding verkrijgt, kunt u het licentie bestanden hand-
matig naar deze folder kopiëren. Nadat u dan op “Toepassen/Herlezen” heeft geklikt, worden de modules gevonden en
kan u startenmet SCIAEngineer.

Indien u niet de laatste versie heeft van uw licentie bestanden,mag u altijd eenmailtje sturen naar support@scia.net.We stu-
ren u dan zo snelmogelijk het licentie bestanden op viamail.

4.3 User Access Control
Als UAC (User Access Control, Gebruikerstoegangsbeheer) wordt ingeschakeld, verschijnt na de installatie de volgende
melding:

Kies "Dit stuurprogramma toch installeren" omde installatie te voltooien.
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OmSCIAEngineer te kunnen gebruiken, volstaan normale gebruikersbevoegdheden. Er
zijn geen beheerdersbevoegdheden nodig. De gebruiker moet in de gebruikersmap van
SCIAEngineer wel beschikken over bevoegdheden voor lezen/schrijven:Windows7/8/10:
C:\USERS\#USER#\ESA**      Waarbij ** het versienummer isen #USER#de aan-
meldnaamvan de gebruiker.
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