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A WorldShip telepítése előtti ellenőrző lista

5. A WorldShip szállítási előzményeinek archiválása a 
teljesítmény és a feldolgozás javítása érdekében: 

    Indítsa el a WorldShip alkalmazást, válassza a Home 
(Kezdőlap) fül History (Előzmények) parancsát, válassza 
az Archive/Restore (Archiválás/Visszaállítás), majd az 
Archive Shipment (Szállítmány archiválása) parancsot.  

    Adjon meg egy dátumtartományt, vagy válassza az 
All Shipments (Összes szállítmány) lehetőséget, majd 
kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Az elmúlt 14 nap előzményei nem törlődnek, a 
törölt előzmények pedig szükség esetén helyreállíthatók.

    Az adatbázis biztonsági mentésére rákérdező ablakban 
kattintson az Igen gombra. 

6. Kémprogramok elleni, kártevő programok elleni és 
víruskereső szoftverek ellenőrzése: 
Tiltsa le az olyan kémprogram-elhárító, kártevőirtó és 
víruskereső szoftvereket, amelyek akadályozhatják a WorldShip 
telepítését. 

7. Futó alkalmazások leállítása: 
Kapcsolja ki a tálcán futó összes többi programot, beleértve 
a Microsoft Outlook®, Internet Explorer®, Excel® stb. 
programokat, mivel a WorldShip a telepítés során újraindítást 
igényel.

8. A WorldShip üzembe helyezése feladói fiók használatával:
Ellenőrzési célból regisztrálnia kell jelentkezését a legutóbbi 
számlainformációk felhasználásával.  Kérjük, keresse meg a 
legutóbbi számlát, mert szüksége lesz erre az információra, 
mielőtt elkezdené a WorldShip-szállítást. További 
tudnivalókat a jelen útmutató UPS-regisztráció című fejezete 
tartalmaz. 
FIGYELEM: A Microsoft Windows 8.1/Windows 10/
Windows 11 rendszer felhasználói olvassák el az alábbiakat. 
A WorldShip telepítési folyamatának befejezésekor a 
számítógépet újra kell majd indítani. Az újraindítás után 
előfordulhat, hogy a Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 
megakadályozza a WorldShip alkalmazás automatikus 
indítását. Ha ez bekövetkezik, indítsa el a WorldShipet az 
asztalon lévő ikonnal. Amennyiben azt választotta, hogy 
a WorldShip-ikon ne kerüljön ki az asztalra, a WorldShip az 
alábbi útvonalon indítható el: 

    Windows 8.1 rendszeren: A Start menüablakban kattintson 
a UPS WorldShip csempére. 

    Windows 10 vagy Windows 11 rendszeren: A Start 
menüablakban kattintson a Minden alkalmazás, majd a 
UPS és a UPS WorldShip csempére.

1.  Ha a WorldShipet újabb verzióra frissíti, ellenőrizze a 
kompatibilitást:
Előfordulhat, hogy a WorldShip alkalmazást egy UPS Ready® 
(vagy harmadik féltől származó) szállítói alkalmazással 
összevontan használja. A WorldShip adatbázis-szerkezetének 
változásai miatt előfordulhat, hogy ezek az alkalmazások nem 
kompatibilisek a WorldShip legfrissebb verziójával. Ne kezdjen 
addig a frissítésbe, amíg nem lépett kapcsolatba a UPS Ready 
(vagy más harmadik féltől származó) alkalmazás szállítójával. 

2. Ellenőrizze a rendszerkövetelményeket: 
A WorldShip-frissítés telepítésének megkezdéséhez 
Microsoft® Windows 8.1, Windows 10 vagy Windows 11 
operációs rendszer szükséges. 
Az operációs rendszer és szervizcsomag ellenőrzése 
(Windows 8-tól eltérő rendszer esetén):  
   Kattintson a Windows tálcáján a Start gombra, húzza 
az egérmutatót a Programok, a Kellékek, majd a 
Rendszereszközök menüpontokra, majd válassza a 
Rendszerinformáció lehetőséget. 

    A Rendszerinformáció ablakban megjelenik az operációs 
rendszer és a szervizcsomag verziószáma. 

 Javasolt memóriamennyiség: 
    Windows 8.1 (1 GB – 32 bit és 2 GB – 64 bit) 
    Windows 10 (1 GB – 32 bit és 2 GB – 64 bit) 
    Windows 11 (1 GB – 32 bit és 2 GB – 64 bit) 

FIGYELEM: Ne lépjen tovább, ha rendszerén nem a megfelelő 
verziójú operációs rendszer és szervizcsomag fut. 

3. Rendszergazdai jogosultságok ellenőrzése a számítógépen: 
Ellenőrizze, hogy a Microsoft Windows operációs rendszerbe 
való belépéshez használt felhasználói fiók teljes körű 
számítógépes rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik-e. 

4. Használja a WorldShip Support Utility segédprogramot 
meglévő adatainak biztonsági mentéséhez vagy 
áthelyezéséhez.

    Windows 8.1 rendszeren: A Start menüablakban kattintson 
a jobb egérgombbal a UPS WorldShip Support Utility 
(támogatási segédprogram) csempére, és válassza a 
Futtatás rendszergazdaként lehetőséget. 

    Windows 10 vagy Windows 11 rendszeren: A Start 
menüablakban kattintson a Minden alkalmazás, 
majd a UPS lehetőségre, majd pedig kattintson a 
jobb egérgombbal a UPS Support Utility (támogatási 
segédprogram) pontra, és válassza a Futtatás 
rendszergazdaként lehetőséget. 

    Kattintson a Data Maintenance (Adatkarbantartás), 
majd a Backup (Biztonsági mentés) gombra a Database 
Operations (Adatbázis-műveletek) alatt. Jegyezze fel a 
biztonsági mentés helyét.
Megjegyzés: A WorldShip biztonsági mentésével, 
helyreállításával és egy másik számítógépre való 
áthelyezésével kapcsolatos további információkért tekintse 
meg a „WorldShip áthelyezése egy másik számítógépre” 
című útmutatónkat.
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Kérjük, ellenőrizze a rendszerkövetelményeket és a kompatibilitást a WorldShip legújabb verziójával kapcsolatban a ups.com/us/
en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page címen. A WorldShip akkor frissíthető, ha a szoftver két legutóbbi 
verziójának valamelyikét használja. Ha régebbi verziót használ, hívja a UPS Technikai Háttértámogatását.

1.  Fejezze be a nap végi zárás folyamatát a frissítés előtt (ha 
szükséges). A nap végi zárás befejezését követően indítsa újra 
a WorldShip alkalmazást. 

2.  Töltse le és futtassa a webes telepítőt 
Lépjen a ups.com/us/en/business-solutions/business-
shipping-tools/worldship.page oldalra. Jegyezze fel a letöltés 
célhelyét.

3.  A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn 
kövesse az utasításokat, és válassza ki az alkalmazás kívánt 
nyelvét, telepítési helyét és országát/területét. Ha végzett, 
kattintson a Next (Tovább) gombra.

4.  A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn fogadja 
el a UPS® technológiai megállapodást az I Accept the Terms 
in the License Agreement (Elfogadom a licencszerződés 
feltételeit) lehetőséggel, majd kattintson az Install (Telepítés) 
gombra. 

5.  Várjon, amíg a telepítési folyamat során frissül a 
WorldShip. A sikeres telepítés végén megjelenik egy 
üzenet, hogy indítsa újra a számítógépet. Ha számítógépe 
indításához jelszót kell majd megadnia, akkor jelentkezzen 
be, és adja meg a jelszót. 

Frissítés automatikus letöltéssel 
Webes telepítőcsomag letöltése esetén a WorldShip 
megkérdezi, hogy most kíván-e frissíteni vagy később. Ha most 
nem akar frissíteni, akkor egy Install (Telepítés) gomb kerül be az 
egyéni eszköztárba, amelyet később bármikor használhat. 

Meglévő WorldShip alkalmazás frissítése a legújabb verzióra

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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A WorldShip egyaránt telepíthető egyetlen munkaállomáson és munkacsoportokba kötött gépeken.  
A WorldShip alkalmazást nem szabad kiszolgálóra telepíteni. 

Telepítés egyetlen munkaállomáson: 
1.  Töltse le és futtassa a webes telepítőt 

Lépjen a ups.com/us/en/business-solutions/business-
shipping-tools/worldship.page oldalra. Jegyezze fel a letöltés 
célhelyét.

2.   A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn 
kövesse az utasításokat, és válassza ki az alkalmazás kívánt 
nyelvét, majd a telepítési helyét és országát/területét. Az 
Installation Type Selection (Telepítés típusának kiválasztása) 
képernyőn kattintson a Single Workstation (Egyetlen 
munkaállomás) lehetőségre, majd kattintson az Install 
(Telepítés) gombra. Ha végzett, kattintson a Next (Tovább) 
gombra.

3.   A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn fogadja 
el a UPS® technológiai megállapodást az I Accept the Terms 
in the License Agreement (Elfogadom a licencszerződés 
feltételeit) lehetőséggel, majd kattintson az Install (Telepítés) 
gombra. 

4.  Várjon, amíg a telepítési folyamat során frissül a 
WorldShip. A sikeres telepítés végén megjelenik egy 
üzenet, hogy indítsa újra a számítógépet. Ha számítógépe 
indításához jelszót kell majd megadnia, akkor jelentkezzen 
be, és adja meg a jelszót. 

A WorldShip telepítése egyetlen munkaállomásra  
vagy munkacsoport egy részére

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Ha lehetővé kívánja tenni, hogy több feladó ugyanazon adatbázis segítségével dolgozhasson fel csomagokat, akkor munkacsoport-
konfigurációban is telepítheti a WorldShip alkalmazást. A WorldShip munkacsoport-konfigurációban való telepítéséhez először egy 
adott munkacsoport adminisztrációs munkaállomását kell telepíteni. A munkacsoport adminisztrációs munkaállomásának telepítése 
után további távoli munkacsoport-munkaállomások telepíthetők a munkacsoport adminisztrációs munkaállomásán található 
adatbázis megosztásához. 
A WorldShip úgy van kialakítva, hogy az adatbázis a munkacsoport adminisztrációs munkaállomásán legyen. A WorldShip nem 
használható úgy, hogy az adatbázis egy hálózati fájlkiszolgálón van megosztva. Ezenfelül egy munkacsoport-konfigurációhoz definiálni 
kell egy „hálózati meghajtón megosztott mappát”. A megosztott hálózati meghajtón lesznek azok a fájlok (az adatbázison kívül), 
amelyeket a munkacsoport-konfiguráció valamennyi munkaállomásának el kell érnie. 
Megjegyzés: A WorldShip alkalmazásban beállíthatja a Feladatütemezőt úgy, hogy az naponta biztonsági mentést készítsen az 
adatbázisról. Ezek a biztonsági mentések kiszolgálón is tárolhatók. Részletes utasításokért keresse meg a Feladatütemezési szerkesztőt a 
WorldShip Support (Támogatás) fülén található Search Help (Keresés a súgóban) sáv segítségével. 

Telepítés előtti teendők: Hozzon létre egy mappát, amelybe a megosztott WorldShip-fájlokat telepíti. Ennek a mappának megosztott 
Microsoft®-mappának kell lennie, és a mappa lehet magán a munkacsoport adminisztrációs munkaállomásán vagy bármilyen olyan 
meghajtón, amelyet a munkacsoport adminisztrációs munkaállomása és távoli munkaállomásai egyaránt elérnek. Ezeket a fájlokat 
más mappába kell telepíteni, mint a helyi fájlokat.

A munkacsoport adminisztrációs munkaállomásának telepítése: 

A WorldShip telepítése munkacsoport-konfigurációban

1.  Töltse le és futtassa a webes telepítőt 
ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/
worldship.page 

2.   A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn 
válassza ki a következőket: 
   Application Language (Alkalmazás nyelve) – Válassza ki 
azt a nyelvet, amelyiken telepíteni szeretné a WorldShip 
alkalmazást. 
   Install Location (Telepítés helye) – Opcionális: Kattintson 
az Options (Beállítások) lehetőségre, majd válassza 
ki, hova kívánja telepíteni a WorldShip alkalmazást. A 
WorldShip a kiválasztott két helyen fogja létrehozni 
a \UPS\WSTD mappákat. 
   Country/Territory of Installation (Telepítési ország vagy 
terület) – Válassza ki azt az országot vagy területet, ahol a 
WorldShip alkalmazást telepíteni kívánja. 
   Szükség esetén jelölje be az Add Shortcut to WorldShip 
on Desktop (WorldShip-parancsikon elhelyezése az 
asztalon) négyzetet, vagy vegye ki belőle a jelölést. 
   Ha kész, kattintson a Next (Tovább) gombra. 

3.   A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn fogadja 
el a UPS® technológiai megállapodást az I Accept the Terms 
in the License Agreement (Elfogadom a licencszerződés 
feltételeit) lehetőséggel, majd kattintson a Next (Tovább) 
gombra. 

4.   Az Installation Type Selection (Telepítési típus kiválasztása) 
képernyőn válassza a a következőket: 
   A kívánt telepítési típus legyen a Workgroup Admin 
(Munkacsoport-rendszergazda). 
   A rendszergazdai és a távoli gépek által megosztott fájlok 
telepítési helyének megadásához kattintson a Tallózás (…) 
gombra, és a Workgroup Admin Shared Location 
(Munkacsoport-rendszergazdai megosztott hely) 
mezőben válassza ki a telepítés helyét. Ha kész, kattintson 
az Install (Telepítés) gombra. 

5.  Várjon, amíg a telepítőprogram átmásolja a fájlokat. 
A sikeres telepítés végén megjelenik egy üzenet, hogy indítsa 
újra a számítógépet. Ha számítógépe indításához jelszót kell 
majd megadnia, akkor jelentkezzen be, és adja meg a jelszót. 

Munkacsoport távoli munkaállomása(i): 
Alapértelmezés szerint a munkacsoport távoli munkaállomásai 
csak korlátozott funkciókat látnak el. A munkacsoport 
rendszergazdája állíthatja be, hogy a távoli gépek további 
WorldShip-funkciókat is végrehajthassanak. 
Megjegyzés: Ha nemrégiben telepített TCP/IP-protokollt, akkor 
további ablakok is megjelenhetnek, vagy előfordulhat, hogy a 
program további adatokat kér.

(Folytatás a következő oldalon) 

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Telepítés megosztott meghajtóról: 
A munkacsoport távoli munkaállomásai a közös meghajtón 
tárolt telepítőfájlok segítségével is telepíthetők (a 
megosztott meghajtó helye a munkacsoport adminisztrációs 
munkaállomásának telepítésekor lett megadva). A telepítőfájlok 
a megosztott meghajtó \UPS\WSTD\Remote\Install\Disk1 
alkönyvtárában találhatók. 
1.  A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn 
válassza ki a következőket: 
   Local Destination Directory (Helyi célkönyvtár) – 
Opcionális: Kattintson az Options (Beállítások) 
lehetőségre, majd válassza ki, hova kívánja telepíteni a 
WorldShip alkalmazást. A WorldShip a kiválasztott két 
helyen fogja létrehozni a \UPS\WSTD mappákat. 
   Workgroup Administrator Shared Location (Munkacsoport 
rendszergazdai megosztott helye) – Ez a mező csak 
olvasható (írásvédett), és azt a megosztott helyet mutatja, 
amelyet a munkacsoport rendszergazdája hozott létre. 
   Country/Territory of Installation (Telepítési ország vagy 
terület) – Válassza ki azt az országot vagy területet, ahol a 
WorldShip alkalmazást telepíteni kívánja. 
   Alapértelmezés szerint az asztalon létrejön egy 
parancsikon a WorldShip indításához. 
   Ha kész, kattintson a Next (Tovább) gombra. 

2.   A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn fogadja 
el a UPS technológiai megállapodást az I Accept the Terms 
in the License Agreement (Elfogadom a licencszerződés 
feltételeit) lehetőséggel, majd kattintson a Next (Tovább) 
gombra. 

3. Várjon, amíg a telepítőprogram átmásolja a fájlokat. 
A sikeres telepítés végén megjelenik egy üzenet, hogy indítsa 
újra a számítógépet. Ha számítógépe indításához jelszót kell 
majd megadnia, akkor jelentkezzen be, és adja meg a jelszót. 
Ha Ön egyesült államokbeli ügyfél, és részletesebb 
útmutatást szeretne kapni, látogasson el a ups.com/
us/en/business-solutions/business-shipping-tools/
worldship/worldship-support.page oldalra, és kattintson 
a View Support Guides (Segítő útmutatók megtekintése) 
lehetőségre a Guides (Útmutatók) részben, majd válassza az 
Install on a Single or Workgroup Workstation (Telepítés 
egyetlen vagy munkacsoporthoz tartozó munkaállomáson) 
lehetőséget.

A WorldShip telepítése munkacsoport-konfigurációban (folytatás)

Telepítés az internetről: 
1.  Töltse le és futtassa a webes telepítőt: 

ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/
worldship.page 

2.   A WorldShip Setup (WorldShip telepítése) képernyőn 
válassza ki a következőket: 
   Application Language (Alkalmazás nyelve) – Válassza ki 
azt a nyelvet, amelyiken telepíteni szeretné a WorldShip 
alkalmazást. 
   Install Location (Telepítés helye) – Opcionális: Kattintson 
az Options (Beállítások) lehetőségre, majd válassza 
ki, hova kívánja telepíteni a WorldShip alkalmazást. A 
WorldShip a kiválasztott két helyen fogja létrehozni 
a \UPS\WSTD mappákat. 
   Country/Territory of Installation (Telepítési ország vagy 
terület) – Válassza ki azt az országot vagy területet, ahol a 
WorldShip alkalmazást telepíteni kívánja. 
   Igény szerint jelölje be, vagy törölje a jelölést az Add 
Shortcut to WorldShip on Desktop (WorldShip-
parancsikon elhelyezése az asztalon) négyzetből. 
   Ha kész, kattintson a Next (Tovább) gombra. 

3.   A License Agreement (Licencszerződés) képernyőn fogadja 
el a UPS technológiai megállapodást az I Accept the Terms 
in the License Agreement (Elfogadom a licencszerződés 
feltételeit) lehetőséggel, majd kattintson a Next (Tovább) 
gombra. 

4.   Az Installation Type Selection (Telepítési típus kiválasztása) 
képernyőn válassza a a következőket: 
   A kívánt telepítési típus legyen a Workgroup Remote 
(Távoli munkacsoport). 
   A rendszergazda által telepített megosztott fájlok 
helyének megadásához kattintson a Browse (…) (Tallózás 
(…)) gombra, és a Workgroup Admin Shared Location 
(Munkacsoport-rendszergazdai megosztott hely) 
mezőben válassza ki a telepítés helyét. 
   Ha kész, kattintson az Install (Telepítés) gombra. 

5.  Várjon, amíg a telepítőprogram átmásolja a fájlokat. 
A sikeres telepítés végén megjelenik egy üzenet, hogy indítsa 
újra a számítógépet. Ha számítógépe indításához jelszót kell 
majd megadnia, akkor jelentkezzen be, és adja meg a jelszót.

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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A WorldShip elektronikus kommunikációs kapcsolaton keresztül továbbítja a csomagok adatait és a követési információkat. 
Közvetlen hozzáférés esetében: TCP/IP.

A kommunikáció beállítása: 
A WorldShip első indításakor megjelenik a Communications 
Setup (Kommunikációs beállítások) ablak. Válassza ki a Direct 
Access (Közvetlen hozzáférés) csatlakozási módot, és adja meg 
a csatlakozás beállításához szükséges adatokat: 

   Közvetlen hozzáférés: közvetlen vagy széles sávú 
internetkapcsolat, amely nem igényel tárcsázást, például 
helyi hálózat (LAN), nagy kiterjedésű hálózat (WAN), 
digitális előfizetői vonal (DSL) vagy kábelkapcsolat. 
Általában a Közvetlen hozzáférés nyújtja a leggyorsabb 
csatlakozást. 
   Előfordulhat, hogy meg kell adnia a proxykiszolgáló 
URL-címét, portját és hitelesítési adatait. Proxykiszolgáló 
használata esetén a böngészőt is annak megfelelően kell 
beállítani. 

A kommunikáció átkonfigurálása: 
Ha a proxykiszolgáló beállításai megváltoznak, módosítania kell 
a kommunikációs beállításokat. 
1. A Tools (Eszközök) fülön válassza ki a More Tools (További 
eszközök), majd a Communications Setup (Kommunikációs 
beállítások) menüpontot. 

2. A Communications Setup (Kommunikációs beállítások) 
ablakban végezze el a szükséges módosításokat, majd 
kattintson a Next (Tovább) gombra. 

3.  Folytassa a szükséges módosításokkal. Az új konfiguráció 
mentéséhez kattintson a Finish (Befejezés) gombra. 
A kommunikáció átkonfigurálására az alábbi esetekben lehet 
szükség: 
   Elérhetővé válik a közvetlen internetkapcsolat. 
   Megváltoztatja a közvetlen hozzáférés 
proxykiszolgálójának beállításait. 
   Fel akar venni vagy törölni akar egy kapcsolati módot.

A kommunikáció beállítása
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Az alkalmazás sikeres telepítése után Önnek regisztrálnia kell a UPS-nél ahhoz, hogy a WorldShip használatával szállíttathasson csomagokat. 

1. A WorldShip telepítésének befejezése és a kommunikáció 
beállítása után megjelenik a Register With UPS (UPS-
regisztráció) ablak. Írja be a vállalatával kapcsolatos adatokat 
(ahol a rendszert telepítették), valamint a UPS-ügyfélkódját, 
majd kattintson a Finish (Befejezés) gombra. 

2. Ha megjelenik az Authenticate Your Invoice Information 
(Számlázási adatok hitelesítése) ablak, akkor töltse ki a 
szükséges adatokat, majd kattintson a Submit (Küldés) 
gombra. 
   Kattintson a naptári dátumválasztóra a számla dátumának 
kiválasztásához.
   Adja meg a számla 13 karakterből álló számát.
   Adja meg a számla „Charges this period” (Terhelések ebben 
az időszakban) mezőjében látható pontos díjakat (ne adja 
meg a pénznem szimbólumát).
   Írja be a számla jobb felső sarkába nyomtatott ellenőrzési 
azonosítót (Megjegyzés: ez nem minden számlán van 
feltüntetve).

3. A WorldShip automatikusan csatlakozik a UPS-hez, és 
továbbítja a regisztrációs adatokat. Ez 3–5 percig is eltarthat. 
Várjon, amíg megjelenik a Shipping (Szállítás) ablak. 

Gratulálunk! Mostantól Ön WorldShip-ügyfél, és készen áll a 
csomagok feldolgozására. 

Telepítés utáni ellenőrző lista 
1. Ha letiltotta valamelyik kémprogram-elhárító, kártevőirtó 

vagy víruskereső szoftverét, akkor most engedélyezze újból. 
2. Ha kap egy üzenetet, amely szerint a WorldShip nem 

tud kommunikálni a UPS-szel, akkor forduljon vállalata 
számítástechnikai háttértámogatást nyújtó csapatához. 

3. A WorldShip munkacsoport-adminisztrációs 
munkaállomásai esetén: Vegye figyelembe, hogy 
a WorldShip-adatbázis kapcsolata megszakad, ha 
a munkacsoport adminisztrációs munkaállomása 
alvó üzemmódra vált. A probléma megoldásához a 
munkacsoport-adminisztrációs és a távoli munkaállomásokon 
is be kell zárni, majd újra kell indítani a WorldShip alkalmazást. 
Az alvó üzemmóddal és a vonatkozó beállítás módosításával 
kapcsolatban forduljon kérdéseivel a számítástechnikai 
támogatást nyújtó csapathoz. 

4. Ha a UPS biztosított Önnek nyomtatót, akkor szállítás 
előtt indítsa újra a nyomtatót annak ki-, majd ismételt 
bekapcsolásával.

UPS®-regisztráció

Eltávolítási utasítások 
1. Ha el akarja távolítani a WorldShip alkalmazást, akkor az 

eltávolító program futtatása előtt ne törölje egyik könyvtárát 
sem. 
   Ha Windows 8.1 rendszerben futtatja az eltávolító 
programot, akkor kattintson jobb egérgombbal a UPS 
WorldShip csempére, és válassza a UPS WorldShip 
Uninstall (UPS WorldShip eltávolítása) lehetőséget. 
   Ha Windows 10 vagy Windows 11 rendszeren futtatja 
az eltávolító programot, akkor kattintson a Start 
menüablakban a Minden alkalmazás, majd a UPS és a UPS 
WorldShip Uninstall (UPS WorldShip eltávolítása) elemre. 



 9

A WorldShip® szállítási szoftver telepítési és frissítési útmutatója

Technikai háttértámogatás

További támogatásért látogasson el a ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page oldalra, és keressen 
rá a WorldShip Support (Worldship-támogatás) kifejezésre.  

For any questions about WorldShip not answered by this guide or WorldShip Help, please call your local WorldShip technical support 
telephone number ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/HID_HELP_SUPPORTINFO.htm.

WorldShip_InstallAndUpgradeGuide_R3_V3_102821_rev_R4_V2_072522
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