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Handleiding nieuwe afname-eenheden bestellen 

Stap 1. Plaats uw bestelling in de webwinkel van Boom test uitgevers.  
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Bent u aangesloten bij het NRD of het KD? Voer dan de kortingscode in die u van ons hebt 

ontvangen. 
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Stap 2. Doe de CM-stick in de USB-ingang van uw computer of laptop. 

Stap 3. Update de CodeMeter-software door hier de nieuwste versie te downloaden: 

https://www.wibu.com/nl/user-software.html.  

  

https://www.wibu.com/nl/user-software.html
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Stap 4. U hebt een e-mail ontvangen met daarin een code en een link. Klik op de link om de code te 

activeren. U komt in een nieuw scherm in uw browser. 

 

Stap 5. Kies de juiste CM-stick en klik op Activeer de gekozen producten. 
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De eenheden die u hebt besteld, zijn geüpload op de CM-stick. Klik OK om af te ronden. 

 

 

U kunt nu weer afnames van 3DM Dyslexie of 3DM Dyscalculie normeren.  
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Aantal afname-eenheden op de CM-stick controleren 

Zo kunt u zien hoeveel afname-eenheden u nog op uw CodeMeter-stick hebt staan: 

Stap 1. Doe de stick in de USB-ingang van uw computer of laptop. 

Stap 2. Dubbelklik op het groene CodeMeter-icoontje rechts onderin op uw taakbalk. U komt in het 

CodeMeter Control Center. 
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Stap 3. Klik op WebAdmin. U komt in het onderstaande scherm. 
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Stap 4. Klik op het tabblad Licenses.  

 

Onder Unit Counter ziet u het aantal afname-eenheden per soort en per test. Eenheden voor 3DM 

Dyslexie staan apart van eenheden voor 3DM Dyscalculie vermeld. 

 

Ondervindt u problemen? 

Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantenservice: klantenservice@boomtestuitgevers.nl, 

telefoon: +31 (0)20 524 45 14 (tijdens kantooruren). 

mailto:klantenservice@boomtestuitgevers.nl

