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TIMEMANAGER 

Onbekend order 
In sommige gevallen krijgt men via de tikklok de boodschap “Order onbekend” bij het registreren op 
een order. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bv.: als het order nog niet is aangemaakt, of een 
status heeft waardoor deze nog niet of niet meer in de tikklok aanwezig is. 
Deze procedure helpt u bij het verhelpen van de melding “Order onbekend”.   

1. Controle op aanwezigheid van het order in TimeManager. 

Ga hiervoor naar “Data” > “Orders...” 

 
 
In het nu geopende scherm geeft u, indien van toepassing, de vestiging en het te controleren 
ordernummer in het zoekvak, en drukt u op de knop met de loep om het zoeken te starten. Indien het 
ordernummer aanwezig is in TimeManager, zal deze automatisch geselecteerd worden. Indien niet 
gevonden moet men het éérst aanmaken. 

 
 
 LET OP:  de aanmaak van orders gebeurt in vele gevallen door een extern ERP programma en 

komen in TimeManager via automatische import. 
Indien het order niet gevonden is, dient het vanuit het ERP pakket terug opgestuurd 

te worden naar TimeManager. 
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2. Controle van de status van het order 

A. Wanneer het order de status 3 of 4 heeft dan is dit in principe aanwezig in de klok. 
Krijgt u desondanks toch de melding “Order onbekend” dan kan het zijn dat niet de volledige 
data ter beschikking is. Oorzaak hiervan kan een fout in de communicatie met de klok zijn. 
Opnieuw opsturen naar de klok d.m.v. de knop “Comm” zal in de meeste gevallen de oplossing 

zijn. 
 
OPMERKING: 
Bij het opnieuw opsturen van een order, dat reeds in aanwezig is in de tikklok, zal men éérst de 
vraag krijgen of het order uit de klok mag gehaald worden. Dit dient bevestigd te worden. Bij 
een tweede druk op de knop “Comm”. wordt het order dan opnieuw naar de klok gestuurd. 

 
B. Heeft het order de status 8, dan is het niet aanwezig in de klok en moet het bijgevolg 

opgestuurd worden d.m.v. de knop “Comm” alvorens er kan op geregistreerd worden. 
 

C. Ten slotte kan het order ook de status 9 hebben. Het is dan reeds afgesloten en kan terug 
opengezet worden d.m.v. de knop “Afsluiten”. Hierdoor krijgt het de staus 8 en kan men het 
order ook hier weer naar de klok sturen d.m.v. de knop “Comm”. 
 
Let ook hier op indien er een link is met een ERP pakket. Dit zal na facturatie van het order 
deze status 9 hebben gekregen. In dit geval dient het order opnieuw opengezet te worden in het 
ERP pakket. Er zal dan ook weer automatisch gesyncroniseerd worden met TimeManager. 
 

 
 

Opmerking: 

Indien het gaat om meerdere orders, kan men opteren om alle orders weer naar de tikklok (of ook 
naar andere klokken) op te sturen. Zie punt 3. 
 
 
Bij PC klokken en klokken van het type CipherLab is dit niet nodig. 

A 

C 

B 
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3. Meerdere orders opsturen naar de klok 

Hiervoor gaat men in het menu via “Communicatie” > “Instellingen/Info”. 

 
 
Nu selecteert men het tabblad files,  

 
 
zet het vinkje aan bij “Orders” en druk onderaan op de knop “Comm”. 

 
Let steeds op bij communicatie dat TimeManager u de melding geeft dat de communicatie gelukt 

is. Zoniet probeer dan opnieuw. 
 
 

Wat bij problemen: 

 
Op onze website kan u via onderstaande link een interventie (in regie) aanvragen. 
>>> http://dotsys.eu/support2/online-helpdesk/  
Na ontvangst contacteren wij u om deze werken in te plannen. 

http://dotsys.eu/support2/online-helpdesk/

