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OVERSTAPPEN NAAR SINGLE-USER 
LICENTIES
In 5 stappen



5 STAPPEN

Gebruikers aanmaken

2 Producten toekennen aan gebruikers

3 Producten omschakelen naar een single-user licentie

4 Gebruikers informeren over de nieuwe manier van activeren

5 Licentieserver(s) buiten gebruik stellen
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1 Gebruikers aanmaken

Waar? https://manage.autodesk.com/ - User Management – By User

Wie? Primary Admin, Secondary Admin

Wanneer? Vanaf de startdatum van het nieuwe abonnement (of eerder wanneer u al single-user licenties
heeft)

Meer info? https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-
software/user-management/add-users
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2 Producten toekennen aan gebruikers

Waar? https://manage.autodesk.com/ - User Management – By Product

Wie? Primary Admin, Secondary Admin

Wanneer? Vanaf de startdatum van het nieuwe abonnement

Meer info? https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-
software/user-management/assign-users-to-products
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3a Producten omschakelen naar een single-user licentie (optie 1)

Waar? Op het toestel van de gebruiker

Wie? De gebruiker

Wanneer? Vanaf het moment dat de gebruiker een product toegekend heeft gekregen.

Meer info? https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/transition-to-
named-user/update-named-user-license#users
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3b Producten omschakelen naar een single-user licentie (optie 2)

Waar? Op het toestel van de gebruiker

Wie? De systeembeheerder

Wanneer? Vanaf het moment dat de gebruiker een product toegekend heeft gekregen.

Wat? Met behulp van een geautomatiseerde hulpprogramma (script) kunnen de op het toestel van de 
gebruiker geïnstalleerde producten omgeschakeld worden naar een single-user licentie

Meer info? https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/transition-to-
named-user/update-named-user-license#admins

6

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/transition-to-named-user/update-named-user-license#admins


4 Gebruikers informeren over de nieuwe manier van activeren

Waar? Op het toestel van de gebruiker. 

Wie? De systeembeheerder, de gebruiker krijgt ook van Autodesk een mail met instructies.

Wanneer? Vanaf het moment dat de gebruiker een product toegekend heeft gekregen.

Wat? De gebruiker zal bij het opstarten van het product gevraagd worden om in te loggen met zijn
Autodesk Account

Meer info? https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/subscriber-
activation
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5 Licentieserver(s) buiten gebruik stellen

Waar? Op de licentieserver(s)

Wie? De systeembeheerder

Wanneer? Vanaf het moment dat er geen gebruikers meer zijn van multi-user licenties.

Meer info? https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/install-
and-configure-network-license/windows/uninstalling-the-network-license-manager-windows
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