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UPGRADE TIMEMANAGER 
Dit document legt stap voor stap uit hoe men TimeManager kan upgraden. Er is een paswoord nodig 
om de upgrade te activeren. Het paswoord wordt u door DOT SYS telefonisch of per mail  
meegedeeld. 

Opgelet : 

 De upgrade van een TimeManager die op een 64bit machine geïnstalleerd staat, kan niet 
direct gebeuren. De upgrade dient gestart te worden vanop een 32bit client. Raadpleeg 
hiervoor ook DOTSYS. 

Wat is uw huidige versie van TimeManager? 
Via “?” > “Info...” kan men TimeManager info opvragen. 

 
 
Het versienummer vindt u bovenaan onder de vermelding TimeManager. 

 
 
Schrijf het versienummer op, u heeft het later nodig. 
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Via de link (http://download.dotsys.eu/index.php?dir=V2.63A%2Fexe%2F&download=dotsys.exe ) kan 
u een nieuwe versie downloaden. In het venster dat zich nu geopend heeft (“Bestand downloaden”) 
klikt u op de knop “Opslaan”. Nu wordt u gevraagd om een locatie aan te duiden waar dit bestand mag 
opgeslagen worden. Kies hiervoor een makkelijk terug te vinden locatie, bijvoorbeeld 
“C:\DotSys\Timeman\Temp”. 
 

BELANGRIJK: 
Het upgraden van TimeManager dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren en op een moment 
dat u er alle tijd voor heeft. (Denk er aan dat DOT SYS enkel tijdens de kantooruren bereikbaar is). Wij 
raden u ook aan om voor de start van de upgrade de procedure al een keer door te lezen. Ga pas 
verder als alles voor u duidelijk is. 
 
Onderbreek de upgrade vooral niet, dit om beschadiging van de database te voorkomen. 

Enkele van de uit te voeren stappen kunnen namelijk wat meer tijd in beslag nemen al naargelang de 
snelheid van uw systeem. 
 
Verder dient u ook te letten op eventuele foutmeldingen. Negeer deze niet zomaar. (contacteer DOT 
SYS bij twijfel). 
 
Upgraden van TimeManager dient te gebeuren met de ADMINISTRATOR account op de server waar 
het programma geïnstalleerd staat. 

 
Alvorens de upgrade te starten dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn. 
Deze voorwaarden zijn de volgende: 

 Iedereen moet uitgelogd zijn uit TimeManager. 

 Het automatisch leeg lezen van de tikklok mag niet actief zijn: 
- Ofwel stopt u de DOT SYS TimeService. Ga naar Start > instellingen > configuratiescherm en 

klik op 'Services'. Vervolgens selecteert u de hoger genoemde service en drukt u op 'stop'. 
- Ofwel stopt u de routine TimeBat, door op het kleine DOT SYS -icoontje in de systemtray te  

dubbelklikken en het schermpje af te sluiten met het kruisje; het icoontje zou dan niet langer in de 
systemtray mogen staan. 

 Er moet een back-up van de gegevens gemaakt worden.  
- start TimeManager; 
- ga naar bestand > backup. 

- druk op back-up . 

 
Lanceer het bestand dotsys263.exe. 
 
Geef het paswoord in en klik op ”OK” 
 

 
 
Kies een taal voor de SETUP. 
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Vervolgens is men verplicht na het lezen van de licentieovereenkomst deze te aanvaarden om door te 
kunnen gaan met de setup. Indien men deze niet aanvaardt, wordt de setup-procedure afgebroken. 
 

 
 
Na het aanvaarden komt men in het 'setup'-scherm. In dit scherm is het van belang het juiste pad 
naar de TimeManager -gegevens aan te duiden. Default staat er C:\dotsys\timeman. Is dit niet het 
juiste pad, druk dan op 'Browse' om op zoek te gaan naar de juiste directory (die steeds eindigt op 
'\timeman').  
 

 
 
-  Na het instellen van het juiste pad, drukt u op 'Next'. U krijgt dan nog eens een overzicht van de 

gekozen set-up -parameters; 
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-  Klik op 'Done' indien deze parameters correct zijn. 

 

 
 
De set-up -procedure wordt verder afgewerkt door het systeem. Tussentijds kan het zijn dat u een 
foutboodschap krijgt in verband met een file die niet wordt gevonden. Is dit het geval: 
 

 
 
- druk op 'OK'; 
 

 
 
- druk op 'Cancel for all'; 
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- en druk "Ja" op de vraag 'Do you wish to cancel manual search for all files'.  
 
De set-up -procedure loopt dan gewoon verder. 
 

  
 
Na het aflopen van de set-up -procedure klikt u op 'Done' om de setup te beëindigen.  
 
 
Tenslotte moet u de TimeManager Utilities opstarten (timeutil.exe); dit bestand bevindt zich in de 

...\timeman - map. 
 

 
 

- Druk op ; de databestanden die nog niet bestaan worden aangemaakt. 
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- Druk vervolgens op  en duid de gewenste conversie aan, al naargelang de versie 
vanwaar en waar naartoe u een upgrade wil uitvoeren; Ook als uw huidige versie reeds 2.6x is 
dient u de conversie van 2.5x naar 2.6x uit te voeren.  
 
LET OP: 

indien uw versie ouder is dan 2.5x, dient u de conversie in meerdere keren te voltooien. 
 
Voorbeeld: 
 
U heeft versie 2.3x... 
Dan dient u eerst de conversie van 2.3x naar 2.4x uit te voeren, gevolgd door de conversie van 
2.4x naar 2.5x en daarna de conversie van 2.5x naar 2.6x. 

 
 
Kies bij de boodschap 'Herindexeren?' voor 'JA'. 

 
 
TimeManager meldt u dat de conversie gelukt is. 

 
 

- Druk op . 
 

- Vergeet na de upgrade het automatisch leeg lezen van de klok (DOT SYS Timeservice) niet terug 
te herstarten. 

 
 

OPMERKING:  Graag krijgen wij een terugmelding van u. Ook als de upgrade zonder 
problemen is verlopen. Om u beter te helpen met eventuele vragen houden wij 
in onze gegevens de versie bij waarmee u werkt. 


