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TIMEMANAGER 

Herinitialisatie CipherLab klok 
In sommige gevallen kan het nodig zijn om de CipherLab klok te herinitialiseren (dit zal normaal 
gezien enkel op aangeven van DOT SYS zijn). In dit document worden de verschillende stappen 

uitgelegd die moeten gevolgd worden om een tot een geslaagde herinitialisatie te komen. 
 
 

Werkwijze: 

1. Stoppen van de DOT SYS Timeservice 
2. Herinitiatisatie klok uitvoeren 

A. Selectie tikklok 
B. Opsturen file(s) 

3. Opnieuw starten van de DOT SYS Timeservice 
 
Elk van deze uit te voeren stappen wordt hieronder uitvoerig beschreven. 

 

Opmerkingen: 

De overdracht van de gegevens naar de klok kan enige tijd in beslag nemen. Dit proces mag niet 
afgebroken worden.. 
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1. Stoppen van de DOT SYS Timeservice 

Via “Start” > “Uitvoeren…” (of “Start” > “Run…”) 

 
  
In het nu geopende venster geeft u het commando “services.msc” en klik op de knop “OK” 

 
 
Het venster Services wordt geopend. Lokaliseer de “DOT SYS TimeService“ en stop deze. 

 
 
Indien dit niet lukt... 
via “Start” > “Uitvoeren…” (of “Start” > “Run…”) 
 
In het nu geopende venster geeft u het commando “taskmgr” en klik op de knop “OK” 
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 > process wdservice.exe beëindigen 

  
 
Indien dit niet lukt … 
 > service op disable zetten en server herstarten (via eigenschappen service) 

 
 

 
 
…Server herstarten 
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2. Herinitialisatie klok uitvoeren 

 
A. Selectie tikklok 

Via TimeManager menu “Communicatie” > “Instellingen/info” 

 
 
 

 Indien u slechts één tikklok heeft... 
- ga naar de volgende stap “Opsturen – Lezen files(s)” 
 

 Indien u meerdere tikklokken heeft... 
- het venster “Selectie tikklok” wordt geopend. 
- selecteer hier de bewuste klok 
- en druk op de knop “OK”. 
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B. Opsturen – Lezen file(s) 

In het nu geopende venster selecteert u het tabblad “Files” mocht dit nog niet geactiveerd zijn. 
U vinkt het selectievakje “Recover” en “Initialisatie CipherLab” aan gevolgd door een druk op de 
“Comm”-knop. 
 
De gegevens worden nu naar de klok verstuurd. 

 
 
Het versturen kan zoals eerder aangehaald even duren. Let er in ieder geval op dat u op het einde 
van deze procedure de melding “Communicatie gelukt” dient te krijgen. Probeer nogmaals indien 

de communicatie niet gelukt zou zijn. 
 

3. Opnieuw starten van de DOT SYS Timeservice 

Als alles OK is, kan de service weer worden opgestart. 
 
Indien de Service in stap 1 is uitgeschakeld, moet u deze weer op automatisch zetten. 
De Service opnieuw opstarten. 


