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Gebruik van MATLAB License Server 
 

Stap 1. Inloggen op de License Management Tool 
 

Surf naar https://icts.kuleuven.be/license 

Log aan, met jouw KU Leuven account.  

Gebruik van MATLAB via de centrale licentie server is toegelaten.  
Wanneer jouw userid op de lijst van de toegelaten gebruikers voorkomt, dan verschijnt in het 

aanlogscherm een lijn met de MATLAB software (Figure 1). 

Indien voor de software een eula (end user license agreement) ter beschikking is, kan deze nagelezen 

worden door te klikken op de eula-link. En door het aanvinken wordt de eula aanvaard.  

De kolom Download en Software key zijn voor MATLAB niet in gebruik. 

 

Figure 1 MATLAB software via centrale licentie server 

 

No authorization / MATLAB niet in de software lijst 
Indien jouw userid nog niet voor MATLAB gebruik via de licentie server is geregistreerd, dan komt bij het 

aanloggen een weigering (Figure 2): 

https://icts.kuleuven.be/license
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Figure 2 No authorization 

Of het kan zijn dat je een lijst van verschillende softwares ziet, maar dat MATLAB er niet bij is.  

Contacteer dan jouw lokale MATLAB verantwoordelijke, zodat je op de lijst van toegelaten gebruikers 

kan worden toegevoegd.  

Stap 2. Registreer de computer 
Om MATLAB te kunnen gebruiken, moet de computer geregistreerd worden, dit kan via Register PC. Klik 

op het potlood icoon (  - in kolom Register PC) 

 Een nieuw scherm opent (Figure 3), waarin je hostname en ip-adres kan noteren. 

 

Figure 3 Registreer  computer 
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Hostname: 
In het veld Hostname, moet de correcte hostname worden genoteerd! Let op de hostname is 

hoofdletter gevoelig.  

Je kan de hostname van jouw computer terugvinden, door een terminal op te starten en met het 

commando ‘hostname’ kan je de informatie opvragen (werkt voor Windows, Mac, Linux) 

Windows voorbeeld 

 

Figure 4Windows hostname 

ip address: 
Het ip-adres moet eveneens worden genoteerd. Je kan het ip-adres van jouw computer opvragen via de 

command prompt. 

Op Windows: open het Command Window en tik: ipconfig 

Windows voorbeeld 
Onderstaand voorbeeld is voor een Windows computer, die zowel bedraad als draadloos verbonden is. 

Registreer het adres van de connectie die je gebruikt.  

 

Figure 5Windows ipconfig 
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Op Linux/Mac, open een Terminal Window en tik: ifconfig 

Probleemoplosser?! 
 

Indien het ip-adres van mijn computer 
wijzigt, moet de computer opnieuw 
geregistreerd worden? 

Ja,  een registratie blijft zolang geldig, totdat één van 
de parameters (hostname of ip-adres wijzigt) 
 

Moet ik mijn computer dagelijks registreren? Nee, onder normale omstandigheden blijft de 
registratie altijd gelden zolang de computer niet van 
ip-adres of hostname wijzigt. Als er een herstart van 
de licentie server gebeurt, dan moet er opnieuw 
worden geregistreerd. 

Wat gebeurt er als ik op een andere 
computer wil werken en deze computer 
registreer? 

De nieuwe registratie zal de oude overschrijven en de 
vorige computer zal geen toegang meer hebben tot de 
licentieserver. 

Mijn computer is geregistreerd, maar er 
komt een foutboodschap ‘39’ 
 

In dit geval is er een probleem met de hostname, het 
ip-adres is in orde. 
De mogelijke oorzaken kunnen zijn: 

 Tikfout, ga terug naar de registratiepagina en 
geef de hostname terug in 

 Domeinnaam (nog toevoegen) 
Als  je de hostname registreerde, maar het is 

mogelijk  dat de domeinnaam van jouw 

afdeling of departement wordt meegestuurd 

(bv. icts.kuleuven.be).  

Registreer dan deze domeinnaam erbij 

Bv. compnaam.icts.kuleuven.be 

 Domeinnaam (verwijderen) 
Als je de hostname met de  domeinnaam van 

jouw afdeling of departement erbij  

registreerde.   

Het zou kunnen dat de domeinnaam 

afgestript wordt. Probeer dan de hostname 

zonder domeinnaam te registreren.  

Mijn computer is geregistreerd, maar er 
komt een foutboodschap ‘96 
 

In dit geval is er een probleem met het ip-adres. 
Probeer dan opnieuw jouw computer te registreren 
met het correcte ip-adres 
Indien je op een extern netwerk aangesloten bent, 
dan is het nodig om een VPN connectie op te zetten.  
(zie appendix – Gebruik VPN) 
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Gebruik VPN (Windows) 
 

Via extranet.kuleuven.be kan VPN opgestart worden (best via Internet Explorer) 

Als je de boodschap krijgt  

 

Dan is de verbinding in orde, om echt zeker te zijn kan je dit controleren door onder rechts op de balk op 

zoek te gaan naar het VPN-symbool ( )  

 

Dubbelklik hierop en dan wordt de connectie getoond, samen met het ip-adres. 

 

Het Assigned IP moet ingevuld worden op de registratie pagina. 


