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Útmutató a WorldShip szállítási szoftver másik számítógépre történő áttelepítéséhez

Mikor érdemes használni az útmutatót?
  A számítógép operációs rendszerének frissítése egy másik rendszerre
  A WorldShip szoftver áttelepítése egyik számítógépről a másikra

Megjegyzés: A telepítési típusnak azonosnak kell maradnia a frissített rendszeren 
vagy az új számítógépen (például egyetlen munkaállomás esetében egyetlen 
munkaállomás, rendszergazda esetében rendszergazda stb.). Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy ezek az utasítások csak az Ön WorldShip-adataira vonatkoznak. 
A számítógépén található, nem a WorldShip szoftverhez kapcsolódó adatok és 
programok biztonsági mentésével kapcsolatban a Microsoft® segédanyagaiban talál 
utasításokat.
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A telepítés első lépései

1. lépés: Mielőtt biztonsági másolatot készítene a 
WorldShip-adatokról, futtassa a WorldShip End of 
Day (Nap végi zárás) folyamatot a függőben lévő 
adatokért

2. lépés: Az importálási/exportálási ODBC DSN-
nevek meghatározása
Ha a WorldShip szoftveren belül végez importálást/exportálást, 
folytassa a következővel: 6. lépés: Az importálási/exportálási 
ODBC DSN-nevek meghatározása. Ha nem, folytassa a 
következővel: 3. lépés: Biztonsági másolat készítése a 
WorldShip-adatokról a WorldShip Support Utility (Támogatási 
segédprogram) segítségével.

3. lépés: Biztonsági másolat készítése a WorldShip-
adatokról a WorldShip Support Utility (WorldShip 
támogatási segédprogram) segítségével
1. Kattintson a Start menüre.
2. A Support Utility (Támogatási segédprogram) megnyitásához 

válassza a következő lehetőségeket: Programs (Programok) 
vagy All Programs (Minden program) > UPS > WorldShip 
Support Utility (WorldShip támogatási segédprogram). Vagy 
írja be a keresősávba a következőt: „UPS WorldShip Support 
Utility”.
Megjegyzés: Ha Windows 7 operációs rendszert 
használ, kattintson a jobb gombbal a WorldShip 
Support Utility (WorldShip támogatási segédprogram) 
lehetőségre, és válassza a Run As Administrator (Futtatás 
rendszergazdaként) elemet.

3. Ha már ismeri a telepítés típusát (önálló/egyetlen vagy 
LAN-adminisztrátor), hagyja ki ezt a lépést. Ha nem, 
folytassa a következővel: 7. lépés: A telepítés típusának 
meghatározása. Ne feledje, hogy a telepítési típusnak 
azonosnak kell maradnia a frissített rendszeren vagy az új 
számítógépen (egyetlen munkaállomás esetében egyetlen 
munkaállomás, rendszergazda esetében rendszergazda stb.).

4. A Support Utility (Támogatási segédprogram) 
főképernyőjén kattintson duplán a Data Maintenance 
(Adatok karbantartása) lehetőségre.

5. A WorldShip-adatbázis biztonsági mentéséhez kattintson 
a Backup (Biztonsági mentés) elemre a Data Maintenance 
(Adatok karbantartása) képernyőn. A UPSNRFRvlDB-ről 
nem kell biztonsági másolatot készítenie. Ez a lépés nem 
kötelező.
Megjegyzés: Ha arra utaló üzenetet kap, hogy felhasználók 
csatlakoznak az adatbázishoz, kattintson az OK gombra, 
majd ismét a Backup (Biztonsági mentés) elemre.

(Folytatás a következő oldalon)
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6. Amikor a biztonsági mentés sikeresen befejeződik, a 
Support Utility (Támogatási segédprogram) értesíti Önt a 
biztonsági mentés helyéről. Fontos, hogy megjegyezze ezt 
a helyet.

7. Kattintson az OK gombra.
8. Lépjen ki a Support Utility (Támogatási segédprogram) 

megoldásból.
9. A Sajátgép vagy a Microsoft® Windows Intéző® segítségével 

keresse meg az adatbázis biztonsági mentésének fent 
említett helyét. Másolja a mappát hálózati vagy külső 
meghajtóra.
Megjegyzés: Ne másoljon mappákat a számítógép helyi 
meghajtójára. Az operációs rendszer frissítése során a helyi 
számítógépen tárolt fájlok és mappák törlődnek.

10. A Sajátgép vagy a Microsoft Windows Intéző segítségével 
keresse meg a WorldShip telepítési mappáját. Példa:  
C:\UPS\WSTD. Másolja a következő mappákat és a teljes 
tartalmukat egy hálózati vagy külső meghajtóra:

 a. \UPS\WSTD\Archive
 b. \UPS\WSTD\Backup
 c. \UPS\WSTD\ImpExp

Megjegyzés: Ha ez egy rendszergazda-munkaállomás,  
a \UPS\WSTD\ImpExp mappa az Admin Shared mappában 
található.

11. Az előbbi eljárással csak a WorldShip-adatokat mentette. 
Más programok és adatok biztonsági mentésével 
kapcsolatban a Microsoft segédanyagaiban talál 
útmutatást. Az operációs rendszer frissítése után a 
következővel folytathatja: 5. lépés: A WorldShip telepítése 
az új operációs rendszerre vagy számítógépre.

A telepítés első lépései (Folytatás)
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4. lépés: Az operációs rendszer frissítése
Olvassa el az alábbi utasításokat a következőkkel kapcsolatban:
  Nem a WorldShip szoftverhez kapcsolódó adatok és 
programok biztonsági mentése
  Az operációs rendszer frissítése

5. lépés: A WorldShip telepítése az új operációs 
rendszerre vagy számítógépre
1. Telepítse a WorldShip szoftvert az új rendszerre. 

Ügyeljen arra, hogy az eredeti WorldShip-telepítési 
típussal megegyező WorldShip-telepítési típust (LAN-
adminisztrátor vagy egyetlen) válassza.

2. Amikor a rendszer újraindul, a WorldShip is elindul, és 
folytatódik a telepítés.

3. Állítsa be a kommunikációt, de SZAKÍTSA MEG a WorldShip 
elindulását, amikor a regisztrációs folyamathoz ér. Később 
vissza fogja állítani az adatbázist, amelyről biztonsági mentést 
készített (ami feleslegessé teszi ezt a lépést). Kattintson az 
OK gombra annak megerősítéséhez, hogy ki akar lépni a 
regisztrációs folyamatból.

4. Másolja az adatbázis biztonsági mentésének mappáját 
a rendszerbe a következőben leírtak szerint: 3. lépés: 
Biztonsági másolat készítése a WorldShip-adatokról a 
WorldShip Support Utility (Támogatási segédprogram) 
segítségével.

5. Állítsa vissza a következő mappákat az újonnan telepített 
WorldShip rendszer ugyanazon könyvtárszerkezetébe. 
a. \UPS\WSTD\Archive 
b. \UPS\WSTD\Backup 
c. \UPS\WSTD\ImpExp
Megjegyzés: Ha ez egy LAN-adminisztrátori munkaállomás, 
a \UPS\WSTD\ImpExp mappa az Admin Shared mappában 
található.

6. Nyissa meg a Support Utility (Támogatási segédprogram) 
megoldást.

7. A Support Utility (Támogatási segédprogram) 
főképernyőjén kattintson duplán a Data Maintenance 
(Adatok karbantartása) lehetőségre.

8. A Data Maintenance (Adatok karbantartása) képernyőn 
kattintson a Restore (Visszaállítás) lehetőségre, és keresse 
meg az adatbázisfájlt, amelyet korábban a régi rendszerben 
hozott létre, és átmásolt az új rendszerbe.
Megjegyzés: Ha arra utaló üzenetet kap, hogy felhasználók 
csatlakoznak az adatbázishoz, kattintson az OK gombra, 
majd ismét a Restore (Visszaállítás) elemre.

(Folytatás a következő oldalon)

Az operációs rendszer frissítése és a WorldShip szállítási 
szoftver telepítése
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9. Jelölje ki a megfelelő fájlt az Available Backups (Elérhető 
biztonsági mentések) ablak alatt, majd kattintson a 
Restore (Visszaállítás) lehetőségre.

10. Kattintson a Yes (Igen) gombra a könyvtár összes 
fájljának visszaállításához.

11. Kattintson az OK gombra a képernyőn, amely jelzi, hogy 
a biztonsági másolat fájljainak visszaállítása sikeres volt.

12. Lépjen ki a Support Utility (Támogatási segédprogram) 
megoldásból.

13. Ha a WorldShip szoftveren belül végez importálást/
exportálást, folytassa a következővel: 8. lépés: Az 
ODBC DSN-ek újbóli létrehozása. Ha nem, folytassa a 
következő lépéssel.

14. Indítsa el a WorldShip szoftvert. Ha a regisztrációs 
képernyő jelenik meg a WorldShip elindításakor, 
kattintson a Finish (Befejezés) gombra a regisztrációs 
folyamat befejezéséhez.

15. Telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramokat. 
A hőnyomtató-illesztőprogramokat a WorldShip 
szoftveren keresztül kell telepíteni.

A WorldShip telepítése befejeződött.

Az operációs rendszer frissítése és a WorldShip szállítási 
szoftver telepítése (Folytatás)
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6. lépés: Az importálási/exportálási ODBC DSN-
nevek meghatározása
Ha a WorldShip szoftveren belül végez importálást/exportálást, 
szüksége lesz a meglévő importálási/exportálási ODBC DSN-
nevekre, hogy újra létre lehessen hozni őket a frissített vagy új 
rendszeren. A meglévő importálási/exportálási ODBC DSN-
nevek megkereséséhez kövesse a következő lépéseket.
1. Indítsa el a WorldShip szoftvert.
2. Válassza az Import/Export Data (Adatok importálása/

exportálása) lehetőséget az eszköztárban.
3. Válassza a Create/Edit Map (Leképezés létrehozása/

szerkesztése) elemet.
4. Jegyezze fel az „ODBC DSN/Location” (ODBC DSN/Hely) 

oszlopban megjelenő adatok nevét és pontos írásmódját.
Megjegyzés: Csak úgy fogja tudni használni az új 
számítógépen a WorldShip Import/Export (Importálás/
Exportálás) funkcióját, ha pontosan ugyanúgy és 
ugyanazokat az ODBC DSN-eket konfigurálja, mint a régi 
számítógépen.

5. Zárja be a WorldShip szoftvert.
6. Térjen vissza a következő lépéshez: 3. lépés: Biztonsági 

másolat készítése a WorldShip-adatokról a WorldShip 
Support Utility (Támogatási segédprogram) segítségével.

Az importálási/exportálási ODBC DSN-nevek meghatározása
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7. lépés: A telepítés típusának meghatározása
A telepítés típusának meghatározásához válassza a View 
(Nézet) > WorldShip Information (WorldShip szoftverrel 
kapcsolatos információk) elemet a Support Utility 
(Támogatási segédprogram) főképernyőjén.

1. A telepítési típus a képernyő bal oldalán, a Shipper (Feladó) 
mező alatt jelenik meg.

2. Jegyezze fel a telepítés típusát.
Megjegyzés: Ezek az eljárások csak akkor használhatók, ha 
az új vagy frissített számítógépen is azonos lesz a telepítés 
típusa.

3. Kattintson az Exit (Kilépés) gombra, és a rendszer 
visszairányítja a Support Utility (Támogatási segédprogram) 
főképernyőjére.

4. Térjen vissza a következő lépéshez: 3. lépés: Biztonsági 
másolat készítése a WorldShip-adatokról a WorldShip 
Support Utility (Támogatási segédprogram) segítségével.

8. lépés: Az ODBC DSN-ek újbóli létrehozása
Ha a WorldShip szoftveren belül végzi el az importálást/
exportálást, újból létre kell hoznia az ODBC DSN-eket.
1. Az ODBC Administrator elindítása 32 bites rendszeren:
 a.  Kattintson a Start menü > Vezérlőpult > Felügyeleti 

eszközök > ODBC-adatforrások elemre.
2. Az ODBC Administrator elindítása 64 bites rendszeren:
 a.  A Sajátgép lehetőségnél válassza a Helyi lemez (C:) 

elemet.
 b.  Lépjen a Windows > SysWOW64 mappába.
 c.  Válassza az „odbcad64.exe” fájlt az ODBC Administrator 

elindításához.
3. Hozzon létre új ODBC DSN-eket a következő lépésben 

szereplő információk alapján: 6. lépés: Az importálási/
exportálási ODBC DSN-nevek meghatározása. Ne feledje, 
hogy az ODBC DSN-neveknek pontosan ugyanazoknak kell 
lenniük, mint a régi számítógépen (megjegyzés: a rendszer 
megkülönbözteti a kis- és nagybetűket).

4. Térjen vissza a következő lépéshez: 5. lépés: A WorldShip 
telepítése az új operációs rendszerre vagy számítógépre.

A telepítés típusának kiválasztása és az ODBC DSN-ek újbóli létrehozása
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