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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Overzicht
Quantum ViewTM is een verzameling functies ontworpen om 
het vervoer van goederen zichtbaarder te maken . Dankzij de 
toegenomen zichtbaarheid kunt u de prestaties van vrijwel elk 
onderdeel in uw bedrijf aanscherpen: klantenservice, verkoop, 
vorderingen, inventarisbeheer en meer .

Quantum ViewTM Manage
Quantum View Manage is een gratis online toepassing 
waarmee een of meer gebruikers binnen uw organisatie snel 
en gemakkelijk de status van al uw UPS®-zendingen kunnen 
bijhouden op een computer die is verbonden met het internet . 
Quantum View Manage kan worden geconfigureerd om  
u een overzicht te geven van uw uitgaande en inkomende 
UPS-zendingen, evenals zendingen van derden . Dit overzicht 
bestaat uit binnenlandse en internationale zendingen waarvoor 
de pakketdiensten van UPS worden gebruikt, evenals het 
vrachtvervoer over de weg, door de lucht en over zee .

Quantum View™ Data
Quantum View Data is perfect voor bedrijven die de 
overzichtsinformatie van UPS willen gebruiken in hun eigen 
softwareprogramma’s en databases . Informatie over uw 
inkomende en uitgaande zendingen, evenals die van derden, 
is beschikbaar in csv-bestanden, platte bestanden en xml-
gegevensbestanden die gemakkelijk in uw eigen systemen 
kunnen worden geïntegreerd .

Quantum View Notify™
Quantum View Notify toont belangrijke statusupdates voor 
pakketten en vrachtzendingen . Of u nu uzelf of uw klant op 

de hoogte wilt houden, dankzij de e-mailmeldingen (of sms, 
indien beschikbaar) weet u meteen wanneer de goederen 
worden verzonden en ontvangen . Ook als er sprake is van 
uitzonderingen hoort u hiervan .

Systeemvereisten
Quantum View Manage werkt volledig via uw internetbrowser . 
U hebt dus een internetverbinding nodig . Op uw computer moet 
Adobe Flash Player versie 10 .2 of nieuwer zijn geïnstalleerd . Dit 
programma is kosteloos verkrijgbaar op http://get.adobe.com/
flashplayer . Voor besturingssystemen van Microsoft® Windows® 
ondersteunt UPS de browsers van Firefox, Chrome en Internet 
Explorer . Voor de besturingssystemen van Apple® ondersteunen 
we de browsers van Firefox, Chrome en Safari . Andere browsers 
en platforms worden niet officieel ondersteund .

Inloggen
Na het registreren ontvangt u twee e-mails van UPS . In het 
ene bericht treft u uw gebruikers-ID aan voor Quantum View 
Manage . De tweede e-mail bevat een tijdelijk wachtwoord .  
Ga naar ups.com® en klik op Inloggen aan de bovenkant van  
de pagina . Gebruikers die met een tijdelijk wachtwoord 
inloggen, moeten een nieuw wachtwoord verzinnen .

Bent u uw gebruikers-ID of wachtwoord vergeten? Klik dan 
op Ik ben mijn gebruikers-ID of wachtwoord vergeten op de 
pagina Inloggen .

NB: Gebruikers-ID’s en wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. 
Als het inloggen drie keer is mislukt, wordt uw ID gedurende 
30 minuten vergrendeld.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Apple is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Overzicht (vervolg)

Navigatie
Klik op Quantum View Manage in het menu Traceren van ups.
com . De toepassing toont een samenvatting van uw zendingen 
georganiseerd in tot aan vijf verschillende tabbladen: Uitgaand, 
Inkomend, Derde, Gecombineerd en Importzendingen . 
Selecteer het gewenste tabblad op basis van het type  
zending dat u wilt bekijken .

U moet over de juiste machtigingen beschikken om een 
bepaald tabblad te kunnen gebruiken . Een machtiging is een 
klantnummer of een ontvangstlocatie waarmee u toestemming 
hebt om Quantum View Manage te openen . Neem contact op 
met de beheerder van Quantum View op uw bedrijf om de 
machtigingen te ontvangen .
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Overzicht (vervolg)

Voorkeuren
Met voorkeuren kunt u tijd besparen . U kunt namelijk instellen 
hoe u in het algemeen wenst dat uw verzendgegevens worden 
weergegeven . Klik op de knop Voorkeuren om uw instellingen 
te beheren .

•  Standaardtabblad: Uw registratie kan tot aan vijf tabbladen 
gebruiken . U kunt een tabblad selecteren dat als eerste wordt 
weergegeven nadat u bent ingelogd .

•  Standaardweergave: Voor elk tabblad beschikt u over meerdere 
weergaven . U kunt een weergave selecteren die als eerste 
wordt getoond als u dat tabblad bezoekt . U kunt ook Mijn 
laatste weergave selecteren om de weergave te zien van de 
vorige keer dat u Quantum View Manage gebruikte .

•  Beschikbaar aantal dagen voor weergave: Kies de periode die 
wordt gebruikt als het standaarddatumbereik voor elk tabblad .

•  Standaard tijdzone: Selecteer de tijdzone waarin u gewoonlijk 
gebruikmaakt van Quantum View Manage .

•  Gewicht weergeven als: Gebruikers geregistreerd voor het 
tabblad Inkomend kunnen selecteren of in Overzicht van 
inkomende zendingen het gewicht van verwachte leveringen 
in ponden of kilo’s wordt weergegeven .
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Uitgaand
In het tabblad Uitgaand treft u een overzicht aan van de pakket- 
en vrachtzendingen die door uw bedrijf worden verzonden . 
Het overzicht bevat zendingen voor alle UPS-klanten die zijn 
toegewezen aan uw Quantum View Manage-machtigingen . Aan 
andere personen binnen uw bedrijf kunnen andere klanten zijn 
toegewezen . Daarom kan hun overzicht verschillen van dat van u .

In de tabel Overzicht van uitgaande zendingen worden uw 
zendingen georganiseerd in afzonderlijke rijen voor elke UPS-
klant die aan u is toegewezen . Deze klanten kunnen bestaan 
uit zescijferige pakketklanten, achtcijferige klanten voor 
grondvervoer en negencijferige klanten voor vrachtvervoer 
over zee en door de lucht . Dit hangt af van het type UPS-
service dat uw bedrijf gebruikt en de specifieke klanten die aan 
u zijn toegewezen door uw beheerder van Quantum View . In 
het overzicht wordt ook de bijnaam van de klant weergegeven 
in plaats van het klantennummer, als hiervan sprake is .

In het Overzicht van uitgaande zendingen worden uw 
zendingen georganiseerd in afzonderlijke kolommen op basis 
van de actuele status van elke zending .

•  Manifest — De verzendgegevens (het manifest) zijn 
verzonden naar UPS door de afzender, maar de zending is nog 
niet ontvangen door het UPS-netwerk .

•  In transit — Zendingen bevinden zich momenteel 
in het netwerk van UPS en zijn onderweg naar hun 
eindbestemming, zonder bekende uitzonderingen die nog niet 
zijn behandeld .

•  Uit voor aflevering — Zendingen bevinden zich in de laatste 
fase voordat ze worden bezorgd bij hun eindbestemming, 
gewoonlijk op dezelfde of de volgende werkdag .
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Uitgaand (vervolg)

•  Klaar voor afhaling — Zendingen die geleverd zijn aan een  
UPS Access Point™-locatie en beschikbaar zijn om afgehaald 
te worden door de ontvanger . 

•  Uitzondering — Zendingen waarvoor een uitzondering is 
opgeslagen die nog niet is opgelost .

•  Afgeleverd — Zendingen die zijn overhandigd aan hun 
ontvanger op hun eindbestemming .

•  Leeg — Zendingen die zijn geannuleerd door de afzender 
nadat de manifestinformatie is opgestuurd naar UPS .

De lijst in Informatie over de zending bevindt zich meteen 
onder de overzichtstabel en bevat extra informatie over 
elke zending die te vinden is in uw overzicht . Selecteer een 
trackingnummer in de lijst om nog meer informatie over een 
bepaalde zending weer te geven . U kunt ook informatie over 
tot aan twintig van deze zendingen via e-mail versturen door 
op de knop E-mail te klikken . Verder kunt u de volledige lijst 
downloaden door te klikken op de knop Als CSV downloaden .

Quantum View Manage is uitgerust met allerlei functies 
waarmee u uw verzendweergave op maat kunt maken, zodat 
het overzicht alleen voor u belangrijke zendingen bevat . U kunt 
zelfs meerdere aangepaste weergaven maken (en vervolgens 
opslaan), die stuk voor stuk een selectie van al uw zendingen 
behandelen . Raadpleeg deze gedeelten van de handleiding 
voor meer informatie over deze functies:

1  Datumbereik

2  Filters

3   Velden toevoegen/
verwijderen

4  Zoeken

5   Aangepaste weergaven 
opslaan en plannen

6  Waarschuwingen

1
2

3

4
5 6
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Inkomend
Op het tabblad Inkomend treft u een overzicht aan van de pakket- 
en vrachtzendingen die door uw bedrijf worden ontvangen . 
Het overzicht bevat zendingen voor alle UPS-locaties die zijn 
toegewezen aan uw Quantum View Manage-machtigingen . Aan 
andere personen binnen uw bedrijf kunnen andere locaties zijn 
toegewezen . Daarom kan hun overzicht verschillen van dat van u .

In de tabel Overzicht van inkomende zendingen worden 
uw zendingen georganiseerd in afzonderlijke rijen voor elke 
UPS-locatie die aan u is toegewezen . Deze locaties kunnen 
bestaan uit ontvangstadressen en/of locatie-ID’s gekoppeld 
aan zendingen van kleine pakketten, achtcijferige klanten voor 
grondvervoer en negencijferige klanten voor vrachtvervoer over 
zee en door de lucht . Dit hangt af van de soorten UPS-zendingen 
die uw bedrijf ontvangt en de specifieke locaties die aan u zijn 
toegewezen door uw beheerder van Quantum View . In het 
overzicht wordt ook de bijnaam van de locatie weergegeven in 
plaats van het klantennummer, als hiervan sprake is .

In het Overzicht van inkomende zendingen worden uw 
zendingen georganiseerd in afzonderlijke kolommen op 
basis van de geplande afleverdatum van elke zending . 
Alle zendingen waarvoor de geplande afleverdatum niet 
beschikbaar is, worden ondergebracht in een enkele kolom aan 
de rechterkant van de tabel .
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Inkomend (vervolg)

De lijst Informatie over de zending bevindt zich meteen 
onder de overzichtstabel en bevat extra informatie over 
elke zending die te vinden is in uw overzicht . Selecteer een 
trackingnummer in de lijst om nog meer informatie over een 
bepaalde zending weer te geven . U kunt ook informatie over 
tot aan twintig van deze zendingen via e-mail versturen door 
op de knop E-mail te klikken . Verder kunt u de volledige lijst 
downloaden door te klikken op de knop Als CSV downloaden .

Quantum View Manage is uitgerust met allerlei functies 
waarmee u uw verzendweergave op maat kunt maken, zodat 
het overzicht alleen voor u belangrijke zendingen bevat . U kunt 
zelfs meerdere aangepaste weergaven maken (en vervolgens 
opslaan), die stuk voor stuk een selectie van al uw zendingen 
behandelen . Raadpleeg deze gedeelten van de handleiding 
voor meer informatie over deze functies:

1  Datumbereik

2  Filters

3  Velden toevoegen/verwijderen

4  Zoeken

5  Aangepaste weergaven opslaan en plannen

6  Waarschuwingen

1
2

3

4

5 6
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Derde
Het tabblad Derde bevat een overzicht van pakket- en 
vrachtzendingen die namens uw bedrijf zijn verzonden door 
een derde (u bent gewoonlijk diegene die alleen betaalt) . 
Het overzicht bevat zendingen voor alle UPS-klanten die zijn 
toegewezen aan uw Quantum View Manage-machtigingen . Aan 
andere personen binnen uw bedrijf kunnen andere klanten zijn 
toegewezen . Daarom kan hun overzicht verschillen van dat van u .

In de tabel Overzicht van zendingen van derden worden uw 
zendingen georganiseerd in afzonderlijke rijen voor elke UPS-
klant die aan u is toegewezen . Deze klanten kunnen bestaan 
uit zescijferige pakketklanten, achtcijferige klanten voor 
grondvervoer en negencijferige klanten voor vrachtvervoer 
over zee en door de lucht . Dit hangt af van het type UPS-
service dat uw bedrijf gebruikt en de specifieke klanten die aan 
u zijn toegewezen door uw beheerder van Quantum View . In 
het overzicht wordt ook de bijnaam van de klant weergegeven 
in plaats van het klantennummer, als hiervan sprake is .

In het Overzicht van zendingen van derden worden uw zendingen 
georganiseerd in afzonderlijke kolommen op basis van de actuele 
status van elke zending .

•  Manifest — De verzendgegevens (het manifest) zijn verzonden 
naar UPS door de afzender, maar de zending is nog niet 
ontvangen door het UPS-netwerk .

•  In transit — Zendingen bevinden zich momenteel in het 
netwerk van UPS en zijn onderweg naar hun eindbestemming, 
zonder bekende uitzonderingen die nog niet zijn behandeld .

•  Uit voor aflevering — Zendingen bevinden zich in de laatste 
fase voordat ze worden bezorgd bij hun eindbestemming, 
gewoonlijk op dezelfde of de volgende werkdag .
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Derde (vervolg)

•  Klaar voor afhaling — Zendingen die geleverd zijn aan een  
UPS Access Point™-locatie en beschikbaar zijn om afgehaald 
te worden door de ontvanger . 

•  Uitzondering — Zendingen waarvoor een uitzondering is 
opgeslagen die nog niet is opgelost .

•  Afgeleverd — Zendingen die zijn overhandigd aan hun 
ontvanger op hun eindbestemming .

•  Leeg — Zendingen die zijn geannuleerd door de afzender 
nadat de manifestinformatie is opgestuurd naar UPS .

De lijst in Informatie over de zending bevindt zich meteen 
onder de overzichtstabel en bevat extra informatie over 
elke zending die te vinden is in uw overzicht . Selecteer een 
trackingnummer in de lijst om nog meer informatie over een 
bepaalde zending weer te geven . U kunt ook informatie over 
tot aan twintig van deze zendingen via e-mail versturen door 
op de knop E-mail te klikken . Verder kunt u de volledige lijst 
downloaden door te klikken op de knop Als CSV downloaden .

Quantum View Manage is uitgerust met allerlei functies 
waarmee u uw verzendweergave op maat kunt maken, zodat 
het overzicht alleen voor u belangrijke zendingen bevat . U kunt 
zelfs meerdere aangepaste weergaven maken (en vervolgens 
opslaan), die stuk voor stuk een selectie van al uw zendingen 
behandelen . Raadpleeg deze gedeelten van de handleiding 
voor meer informatie over deze functies:

1  Datumbereik

2  Filters

3   Velden toevoegen/
verwijderen

4  Zoeken

5   Aangepaste weergaven 
opslaan en plannen

6  Waarschuwingen

1
2

3

4

5 6
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Gecombineerd
Het tabblad Gecombineerd is simpelweg een combinatie 
van de zendingen die worden weergegeven in de tabbladen 
Uitgaand, Inkomend en Derde . Het bevat alle zendingen uit de 
andere tabbladen gecombineerd in een enkele lijst . Aan andere 
personen binnen uw bedrijf kunnen andere klanten en locaties zijn 
toegewezen . Daarom kan hun overzicht verschillen van dat van u .

Het Overzicht bevat een lijst met uitgaande zendingen, inkomende 
zendingen en zendingen van derden die momenteel worden 
weergegeven in het tabblad Gecombineerd . Als dit aantal het 
maximum overschrijdt dat door Quantum View Manage kan 
worden weergegeven, dan gebruikt u het datumbereik en de 
filters om minder zendingen af te beelden .

De lijst in Informatie over de zending bevindt zich meteen 
onder het overzicht en bevat extra informatie over elke zending 
die te vinden is in uw overzicht . Selecteer een trackingnummer 
in de lijst om nog meer informatie over een bepaalde zending 
weer te geven . U kunt ook informatie over tot aan twintig van 
deze zendingen via e-mail versturen door op de knop E-mail 
te klikken . Verder kunt u de volledige lijst downloaden door te 
klikken op de knop Als CSV downloaden .

Quantum View Manage is uitgerust met allerlei functies 
waarmee u uw verzendweergave op maat kunt maken, zodat 
het overzicht alleen voor u belangrijke zendingen bevat . U kunt 
zelfs meerdere aangepaste weergaven maken (en vervolgens 
opslaan), die stuk voor stuk een selectie van al uw zendingen 
behandelen . Raadpleeg deze gedeelten van de handleiding voor 
meer informatie over deze functies:

1  Datumbereik 

2  Filters

3   Velden toevoegen/
verwijderen

4  Zoeken

5   Aangepaste weergaven 
opslaan en plannen

6  Waarschuwingen

1
2

3

4

5 6
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Importzendingen
Het tabblad Importzendingen bevat een overzicht van 
douaneformulieren ingediend door UPS Brokerage voor 
pakketzendingen die door uw bedrijf zijn geïmporteerd . Het 
overzicht bevat informatie voor alle UPS-invoerdersklanten die zijn 
toegewezen aan uw Quantum View Manage-machtigingen . Aan 
andere personen binnen uw bedrijf kunnen andere klanten zijn 
toegewezen . Daarom kan hun overzicht verschillen van dat van u .

In de tabel Overzicht van importzendingen worden uw 
items georganiseerd in afzonderlijke rijen voor elke UPS-
invoerdersklant die aan u is toegewezen . In het overzicht wordt 
ook de bijnaam van de klant weergegeven in plaats van het 
klantennummer, als hiervan sprake is . Vervolgens geeft de tabel 
voor elke klant een samenvatting van het aantal zendingen 
(ingediende douaneformulieren) tijdens het geselecteerde 
datumbereik en de geschatte invoerkosten voor deze zendingen .

NB: Alle in het tabblad Importzendingen weergegeven kosten 
zijn schattingen gebaseerd op de douanegegevens ingediend 
voor de zendingen. De uiteindelijke kosten staan vermeld op 
uw factuur van UPS.

Importland: Als u over machtigingen beschikt om informatie te 
zien over de importzendingen van uw bedrijf in meer dan één 
land, dan selecteert u met dit menu een land .

De lijst in Informatie over de zending bevindt zich meteen 
onder het overzicht en bevat extra informatie over elke zending 
die te vinden is in uw overzicht . Selecteer een trackingnummer 
in de lijst om nog meer informatie over een bepaalde zending 
weer te geven . U kunt ook informatie over tot aan twintig van 
deze zendingen via e-mail versturen door op de knop E-mail 
te klikken . Verder kunt u de volledige lijst downloaden door te 
klikken op de knop Als CSV downloaden .

Klik op de knop Afbeeldingen downloaden om afbeeldingen 
van de documenten te downloaden voor de zendingen in 
de lijst . Als de omvang van de documenten het maximum 
overschrijdt dat door Quantum View Manage kan worden 
gedownload, dan gebruikt u het datumbereik en de filters  
om minder zendingen af te beelden .

Het tabblad Importzendingen is ontworpen om het 
controleproces van de douaneformulieren van uw bedrijf  
te vereenvoudigen . Daarom bevat het productinformatie  
die de andere tabbladen niet hebben .

•  Factuurinformatie* — Informatie en waarde van het product 
afkomstig van de commerciële factuur die is overhandigd  
aan UPS .

•  Goedereninformatie* — Classificatie, waarde, invoerrechten, 
belastingen en heffingen voor het product doorgegeven aan 
de douane door UPS .

*Als u ervoor kiest om via Quantum View Manage informatie over 
facturen of goederen te versturen, worden gevoelige gegevens 
over uw producten, waaronder hun waarde, toegevoegd.
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Importzendingen (vervolg)

Quantum View Manage is uitgerust met allerlei functies 
waarmee u uw verzendweergave op maat kunt maken, zodat 
het overzicht alleen voor u belangrijke zendingen bevat . U kunt 
zelfs meerdere aangepaste weergaven maken (en vervolgens 
opslaan), die stuk voor stuk een selectie van al uw zendingen 
behandelen . Raadpleeg deze gedeelten van de handleiding voor 
meer informatie over deze functies:

1  Datumbereik

2  Filters

3  Velden toevoegen/verwijderen

4  Zoeken

5  Aangepaste weergaven opslaan en plannen

6  Waarschuwingen

Importmiddelen
Het tabblad Importzendingen bevat nog meer functies ter 
ondersteuning van de importnaleving door uw bedrijf . Klik 
op de knop Importmiddelen voor de volgende functies (de 
aanwezigheid kan afhangen van het importland):

Afbeeldingen op klantniveau ontvangen
Download afbeeldingen van klantendocumenten gekoppeld aan 
een UPS-invoerdersklant toegewezen aan uw machtigingen 
voor Quantum View Manage . Documenten op klantniveau zijn 
niet verbonden met een bepaalde importzending, maar met alle 
importzendingen van de klant .

1
2

3

4

5 6



13

© 2014 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Handleiding Quantum ViewTM Manage

Importzendingen (vervolg)

Cd-rom aanvragen
Vraag een cd-rom aan met afbeeldingen van alle 
douaneformulieren en commerciële documenten gekoppeld 
aan een UPS-invoerdersklant toegewezen aan uw 
machtigingen voor Quantum View Manage . Onthoud dat de 
volgende informatie van toepassing is op alle verzoeken:

•  Er kunnen onkosten in rekening worden gebracht op uw 
account voor de administratie- en verzendkosten .

•  U kunt een schijf aanvragen voor importzendingen van de 
afgelopen vijf jaar (60 maanden) .

•  Het verwerken en bezorgen hangt af van het datumbereik 
van uw verzoek en het aantal afbeeldingen voor deze 
importzendingen .

•  Alle schijven zijn ter beveiliging gecodeerd . U hebt een 
gebruikerscode en wachtwoord nodig, die zijn toegewezen aan 
de gecodeerde schijven, om de inhoud van de schijf te kunnen 
openen (de documentafbeeldingen) . Na het verwerken van het 
verzoek ontvangt u de gebruikerscode en het wachtwoord in een 
e-mail die naar het door u opgegeven adres wordt opgestuurd .

•  U hebt geen toegang tot de inhoud van de schijf met uw ID 
en wachtwoord voor Quantum View Manage . Alleen met de 
aan de schijf toegekende gebruikerscode en het wachtwoord 
kunt u de documenten bekijken .

•  Als u de gebruikerscode en het wachtwoord voor een schijf niet 
kunt vinden, neemt u contact op met het ondersteuningsteam 
van Quantum View door een e-mail te sturen naar het adres op 
de schijf . Vergeet niet om het Aanvraagnummer toe te voegen, 
dat ook op de schijf te vinden is .

 
 

Productcatalogus uploaden
Upload een productcatalogusbestand, zodat UPS uw 
geïmporteerde goederen beter kan classificeren . Onthoud dat 
de volgende informatie van toepassing is op alle uploads:

•  Zorg ervoor dat de contactgegevens op het uploadformulier 
correct zijn . UPS Brokerage neemt contact met u op als er 
problemen zijn met de geüploade productcatalogus .

•  Zorg ervoor dat de correcte UPS-invoerdersklanten zijn 
gekoppeld aan de productcatalogus . Als u een klant selecteert 
die niet in verband staat met de catalogus, dan kan dit leiden 
tot classificatiefouten .

Contact opnemen met de douaneafdeling
U kunt met Quantum View Manage snel en gemakkelijk een fax 
of e-mail versturen naar de douaneafdeling van UPS . Gebruik 
deze functie om informatie rechtstreeks te verzenden naar het 
team via e-mail, of om een faxbrief af te drukken . Soms is een 
fax nodig voor documenten die met uw bericht mee moeten 
worden gestuurd .

NB: Als u contact op moet nemen met UPS Brokerage over een 
specifieke importzending, dan is het meestal een goed idee die 
zending op te zoeken in uw overzicht. Vervolgens selecteert u 
het trackingnummer om de pagina met details van de zending 
weer te geven. U kunt de optie E-mail aan douaneafdeling 
gebruiken aan de bovenkant van die pagina om een e-mail op 
te sturen aan UPS Brokerage. Uw e-mail wordt automatisch 
gekoppeld aan de juiste zending. 
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Datumbereik
Het overzicht met zendingen in uw weergave bevat alleen 
zendingen binnen het door u opgegeven datumbereik . U kunt 
handmatig een begin- en einddatum invoeren, of u kunt klikken 
op het kalenderpictogram om datums te selecteren uit de 
kalender . Onthoud dat de volgende informatie van toepassing is op 
alle datumbereiken:

• U kunt een datumbereik van tot aan 45 dagen selecteren .

•  Op de tabbladen Uitgaand, Inkomend en Gecombineerd  
kunt u de volgende datumsoorten kiezen: Manifestdatum  
(de datumgegevens van de zending zijn in eerste instantie 
naar UPS verzonden) of Vastgestelde afleverdatum .

•  Op het tabblad Importzendingen kunt u de volgende 
datumsoorten kiezen: Inklaringsdatum, Datum van indienen 
item, Exportdatum, Datum van uiteindelijke indiening, 
Importdatum of Verzenddatum .

•  Informatie over pakketzendingen wordt in Quantum View 
Manage tot aan 45 dagen na de manifestdatum opgeslagen 
(dit geldt niet voor retourzendingen van pakketten) .

•  Informatie over retourzendingen van pakketten en 
vrachtzendingen wordt tot aan 120 dagen na de 
manifestdatum opgeslagen in Quantum View Manage .

•  Douaneformulieren (alleen te vinden op het tabblad 
Importzendingen) worden tot aan 365 dagen na de 
importdatum opgeslagen in Quantum View Manage .

•  Als een zending ouder is dan hierboven vermelde 
bewaarperiodes, maakt deze niet langer deel uit van uw 
overzicht, zelfs als u een datumbereik met oudere datums 
hebt geselecteerd .

•  U kunt een standaardbereik voor datums selecteren voor elk 
tabblad via de knop Voorkeuren .
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Filters
Filters zijn een doeltreffende manier om uw tijd te besteden, want 
u kunt ze gebruiken om snel een specifiek overzicht te maken van 
zendingen uit een uitgebreid aanbod die u wilt zien . Filters worden 
gebruikt om alle zendingen uit te sluiten van uw overzicht, 
behalve de zendingen die voldoen aan de eigenschappen uit 
de door u geselecteerde filters . U wilt bijvoorbeeld zien of uw 
bedrijf kortgeleden pakketten heeft verzonden die naar u worden 
teruggestuurd omdat ze zijn geweigerd door de ontvanger . U kunt 
dan een filter gebruiken om alle zendingen uit te sluiten, behalve 
die met een retouruitzondering . 

U kunt onder meer uw weergave filteren door te klikken op een 
hyperlink in uw overzichtstabel . Als uw overzicht bijvoorbeeld 
meerdere UPS-klanten bevat, dan kunt u alle zendingen 
uitsluiten behalve die voor de geselecteerde klant worden 
verwerkt door op een van de klanten te klikken .

Ook kunt u van de filters gebruikmaken door op de knop Filters 
toepassen te klikken en dan een of meer waarden te selecteren 
uit een lijst met beschikbare filters .

Klik op de knop Filters toepassen om wijzigingen door te voeren, 
of klik op Alle filters wissen om alle filters te verwijderen .
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Velden toevoegen/verwijderen
Op elk tabblad van Quantum View Manage bevindt de lijst 
Informatie over de zending zich meteen onder het overzicht . 
De lijst bevat extra informatie over elke zending die te vinden 
is in uw overzicht . Deze informatie wordt in een tabelindeling 
weergegeven die gemakkelijk kan worden gedownload in een 
csv-bestand, dat kan worden geopend in een spreadsheet of 
door een databaseprogramma .

De velden (gegevenselementen) van de kolommen in de 
tabel kunnen worden aangepast door de koppeling Velden 
toevoegen/verwijderen aan te klikken . Er verschijnt een 
dialoogvenster met een lijst van beschikbare velden en 
velden die al worden weergegeven . Gebruik de linker- en 
rechterknoppen om velden te verplaatsen tussen deze twee 
lijsten (of versleep ze en zet ze neer met uw muis) . U kunt ook 
de pijlen voor omhoog en omlaag gebruiken om de volgorde 
te veranderen waarin de velden worden weergegeven (of 
versleep ze en zet ze neer met uw muis) .

NB: Op het tabblad Importzendingen hebt u ook toegang tot 
details over facturen en goederen. Voor het selecteren van 
deze velden gebruikt u het menu Velden weergeven voor 
om de soorten velden met gegevens te kiezen die worden 
weergegeven in de lijst Beschikbare velden. Let op: details 
over facturen en goederen kunnen leiden tot meerdere rijen 
in uw lijst met details van zendingen voor dezelfde zending, 
omdat één zending meerdere gegevenssets over facturen en 
goederen kan bevatten.
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Zoeken
U kunt het zoekveld gebruiken om alle zendingen uit uw overzicht 
uit te sluiten, behalve die voldoen aan een waarde in uw 
zoektekst . U kunt zeer specifieke zoektekst invoeren, zoals een 
trackingnummer, om één of enkele zendingen te vinden . U kunt 
ook een minder specifieke zoektekst gebruiken, zoals de naam 
van een stad, om een grotere groep zendingen te vinden met een 
gemeenschappelijk kenmerk .

Terwijl u tekens invoert gaat Quantum View Manage dynamisch 
op zoek naar zendingen die overeenkomen met uw zoektekst en 
verwijdert het zendingen die hieraan niet voldoen . Quantum View 
Manage maakt standaard gebruik van In alle velden zoeken voor 
overeenkomende waarden . Bijvoorbeeld . . .

•  Als u ‘comp’ invoert, doorzoekt Quantum View Manage alle 
velden in de lijst Details van zending op waarden met letters 
‘comp’, zoals ‘Company’ in het veld Verzenden naar naam of 
het veld ‘Compton’ in het veld Verzenden naar stad .

•  Als u vervolgens de letter ‘a’ toevoegt, wordt de lijst met 
overeenkomende zendingen korter, omdat zendingen 
naar Compton worden uitgesloten (alleen zendingen die 
overeenkomen met de waarde ‘compa’ blijven over) .

Als u liever niet in alle velden wilt zoeken die momenteel zijn 
geselecteerd in de lijst Details van zending, dan kunt u een 
bepaald veld selecteren met behulp van het menu .

NB: Als uw overzicht te veel zendingen bevat, wordt 
overgeschakeld op de instelling Hoog volume. U kunt in de 
instelling Hoog volume nog wel zoekopdrachten uitvoeren, maar de 
functie is niet dynamisch meer (er worden geen overeenkomende 
resultaten gevonden terwijl u typt) en het zoeken in alle velden 
tegelijkertijd wordt niet ondersteund. In de instelling Hoog volume 
moet u een specifiek veld selecteren om in te zoeken. Ook moet  
u op de zoekknop klikken om te beginnen met zoeken. 
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Aangepaste weergaven opslaan  
en plannen
De functies Datumbereik, Filters, Velden toevoegen/verwijderen 
en Zoeken zijn tools waarmee u het overzichtsscherm kunt 
afstemmen op uw wensen, zodat u specifieke zendingen kunt 
weergeven . Door een aangepaste weergave op te slaan kunt u op 
elk gewenst moment diezelfde instellingen opnieuw activeren .  
U kunt zelfs meerdere aangepaste weergaven maken en opslaan, 
die stuk voor stuk een selectie van al uw zendingen behandelen .

Nadat u een scherm hebt aangepast op basis van uw voorkeuren, 
klikt u op de knop Aangepaste weergave opslaan A  linksboven 
in het tabblad om uw aangepaste instellingen op te slaan . U moet 
de opgeslagen weergave voorzien van een naam en datumbereik . 

•  Naam van aangepaste weergave: U kunt een naam kiezen die 
u helpt herinneren aan het type informatie in de opgeslagen 
weergave .

•  Algemeen datumbereik: Het datumbereik wordt automatisch 
aangepast aan de geselecteerde periode . Als bijvoorbeeld 
Afgelopen 7 dagen wordt geselecteerd, worden de zendingen 
van de voorafgaande week geladen telkens als de opgeslagen 
weergave wordt geopend .

•  Exact datumbereik: Dezelfde kalenderdata worden behouden 
in de opgeslagen weergave . Omdat de zendingen langzaam 
buiten de periode vallen van de bewaarperiode voor 
gegevens van Quantum View Manage, bevat deze opgeslagen 
weergave steeds minder en uiteindelijk geen zendingen .

NB: U kunt op het tabblad Inkomend kiezen of u zendingen wilt 
toevoegen zonder een vastgestelde afleverdatum.

 

A
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Handleiding Quantum ViewTM Manage

Aangepaste weergaven opslaan  
en plannen (vervolg)

Een opgeslagen aangepaste weergave selecteren
Nadat een aangepaste weergave is opgeslagen, wordt hij 
toegevoegd aan de lijst Opgeslagen aangepaste weergaven 
in de linkerbovenkant van het tabblad . Het datumbereik, 
de filters, de geselecteerde velden van Details van zending 
en zelfs de zoekcriteria worden opgehaald . Ook wordt een 
bijgewerkt overzicht van zendingen weergegeven die voldoen 
aan de instellingen . De informatie in de overzichtstabel en 
de bijbehorende lijst met zendingen worden vernieuwd met 
de meest actuele informatie als de opgeslagen aangepaste 
weergave wordt geopend .

Een opgeslagen aangepaste weergave aanpassen
U kunt op elk gewenst moment de instellingen van een 
opgeslagen aangepaste weergave aanpassen . U selecteert 
hiervoor de desbetreffende weergave in het menu Opgeslagen 
aangepaste weergaven . Nadat de weergave is geopend, voert 
u uw wijzigingen door in de instellingen (datumbereik, filters, 
geselecteerde velden van Details van zending, zoekcriteria) 
en klikt u op de knop Aangepaste weergave opslaan . Om de 
eerder opgeslagen instellingen te vervangen door de aangepaste 
instellingen, slaat u ze op zonder de naam te wijzigen . Om de 
eerder opgeslagen instellingen onveranderd te houden en een 
nieuwe aangepaste weergave te maken met de aangepaste 
instellingen, kiest u simpelweg een nieuwe naam .

Een opgeslagen aangepaste weergave wissen
Als u een opgeslagen aangepaste weergave wilt wissen, 
selecteert u de desbetreffende weergave in het menu 
Opgeslagen aangepaste weergaven . U klikt dan op de knop 
Deze weergave wissen direct rechts naast het menu .
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Aangepaste weergaven opslaan  
en plannen (vervolg)

Een rapport met aangepaste weergave plannen
Het plannen van een opgeslagen aangepaste weergave als rapport 
is een handige manier om informatie over zendingen te ontvangen 
in een indeling die gemakkelijk kan worden opgenomen in uw 
spreadsheet, database en andere toepassingen . Een rapport met 
een aangepaste weergave bestaat uit een e-mail met een link . 
De ontvanger kan klikken op de link om de lijst met details van 
de zending te downloaden voor de opgeslagen weergave . De lijst 
bevat door komma’s gescheiden waarden (csv) en bestaat uit 
kolommen voor alle gegevensvelden die zijn geselecteerd voor  
de opgeslagen weergave .

NB: De informatie in het rapport is actueel op het moment  
dat het rapport wordt opgesteld en de e-mail wordt verzonden.  
De informatie wordt tijdens het downloaden van het rapport  
niet bijgewerkt.

Voor het plannen van een rapport met een aangepaste weergave 
op hetzelfde moment dat u voor het eerst de weergave opslaat, 
klikt u op de knop Een rapport opslaan en plannen in plaats van 
de knop Opslaan . Selecteer, als u de aangepaste weergave al 
hebt opgeslagen en die wilt plannen, de weergave in het menu 
Opgeslagen aangepaste weergaven en klik dan op de knop Een 
rapport plannen boven de lijst Details van de zending . U kunt het 
rapport zodanig plannen dat het dagelijks, wekelijks of maandelijks 
wordt uitgevoerd . U kunt Geen herhaling selecteren om het rapport 
meteen eenmalig uit te voeren .

Om uw planning te bewerken selecteert u de aangepaste 
weergave in het menu Opgeslagen aangepaste weergaven en 
klikt u op de knop Een rapport bewerken . U kunt de frequentie, 
duur, e-mailontvanger en het persoonlijke bericht veranderen .  
U deactiveert het rapport door het vinkje te verwijderen in het 
vak Herhaald rapport uitvoeren (vink dat vakje later opnieuw  
aan om het rapport te heractiveren) .
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Waarschuwingen
Met waarschuwingen houdt u uzelf en anderen op de hoogte 
van belangrijke gebeurtenissen en uitzonderingen omtrent 
uw zendingen . Om aan de slag te gaan klikt u op de knop 
Waarschuwingen aan de rechterbovenkant van een tabblad  
in Quantum View Manage .

Nieuwe waarschuwingen toevoegen
Voor het toevoegen van een nieuwe waarschuwing selecteert 
u een Type waarschuwing en klikt u op de knop Nieuwe 
toevoegen . U kunt de volgende types kiezen, maar dit is wel 
afhankelijk van de instellingen voor Quantum View Manage van 
uw bedrijf en het tabblad waarop u zich bevindt:

•  Afleveringsbevestiging: Dagelijkse e-mail met alle zendingen 
die in de afgelopen 24 uur zijn afgeleverd . Omdat het bericht 
elke dag één keer wordt verstuurd (in plaats van op het 
moment van afleveren), kunt u de tijd selecteren waarop  
u het wilt ontvangen .

•  Uitzondering: E-mail die wordt verzonden als een 
uitzondering optreedt voor een zending die overeenkomt 
met uw criteria voor een waarschuwing . U kunt de soorten 
uitzonderingen opgeven die voor u belangrijk zijn .

•  Vrachtvervoer van UPS: E-mail die wordt verzonden als er iets 
belangrijks gebeurt met uw vrachtzendingen door de lucht en 
over zee .

•  Zending geregistreerd: E-mail die wordt verzonden als een 
importzending is geregistreerd bij de inklaringsinstanties van 
de overheid .

•  Zending vrijgegeven: E-mail die wordt verzonden als een 
importzending wordt vrijgegeven door de inklaringsinstanties 
van de overheid .

•  Inklaringsuitzondering: E-mail die wordt verzonden als er 
sprake is van een uitzondering voor een importzending die 
invloed kan hebben op de geplande afleverdatum .

•  Oplossing inklaringsuitzondering: E-mail die wordt verzonden 
als een uitzondering met het inklaren is opgelost .

•  Heffingen: E-mail die wordt verzonden als UPS Brokerage 
het betalen van de heffingen heeft gepland voor een van uw 
importzendingen .

Geef uw nieuwe waarschuwing een naam en selecteer dan de 
UPS-services en UPS-klanten van de zendingen waarvoor u de 
waarschuwingen wilt opsturen . Voer tot slot een e-mailadres in 
voor tot aan vijf ontvangers van de waarschuwing . Klik op de 
knop Opslaan om de nieuwe waarschuwing toe te voegen .

U kunt een waarschuwing ook bewerken of wissen . Selecteer 
het Type waarschuwing, kies de Waarschuwingnaam in de lijst 
en klik op de optie Bewerken of Wissen .
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Beheer
In uw bedrijf kunnen een of meer medewerkers worden 
aangewezen als beheerders van Quantum View . Een beheerder 
heeft vier hoofdfuncties:

• Gebruikers toevoegen

• Gebruikers verwijderen

• Gebruikersmachtigingen overdragen

• Locatie-ID’s voor inkomende zendingen maken

Selecteer Beheer in het menu Traceren op ups.com om het menu 
Bedrijfsbeheer te openen .

Gebruikers toevoegen 
Elke medewerker van uw bedrijf die Quantum View Manage en/
of Quantum View Data wil gebruiken heeft een gebruikers-ID 
nodig die is gekoppeld aan uw Quantum View-bedrijf .

Als de medewerker die u toe wilt voegen aan uw Quantum 
View-bedrijf al een gebruikers-ID heeft voor ups.com, maar die 
gebruikers-ID is niet gekoppeld aan uw Quantum View-bedrijf, dan 
klikt u op Gebruiker uitnodigen aan bedrijf toegevoegd te worden 
1  . Door middel van deze optie kan de medewerker Quantum View 

openen met dezelfde gebruikers-ID en hetzelfde wachtwoord .

1
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Beheer (vervolg)

Als de medewerker die u toe wilt voegen aan uw Quantum 
View-bedrijf nog geen gebruikers-ID heeft voor ups.com, klikt u 
op Gebruikers aanmaken 1  . Door middel van deze optie wordt 
een nieuwe gebruikers-ID gemaakt voor de medewerker en 
wordt die automatisch gekoppeld aan uw Quantum View-bedrijf .

•  Vergeet niet de juiste toepassingen te selecteren waartoe 
de gebruiker toegang heeft bij het aanmaken van een 
nieuwe gebruiker . Dat zijn onder meer, afhankelijk van hun 
beschikbaarheid, Quantum View Manage, Quantum View 
Data, Claims en UPS Delivery Intercept® .

•  U kunt van de nieuwe gebruiker een beheerder maken . 
De gebruiker beschikt in dat geval wel over dezelfde 
beheercapaciteiten die u ook hebt .

Gebruikers verwijderen
Elke medewerker van uw bedrijf die geen toegang meer 
heeft tot Quantum View moet worden verwijderd . Klik op Een 
gebruiker zoeken 2  in het beheermenu om de gebruikers-ID 
van de werknemer te vinden . Klik op de naam van de gebruiker 
3 , waarna het menu Gebruikersbeheer wordt weergegeven .

•  Voor het volledig verwijderen van de gebruikers-ID klikt u op 
Gebruiker wissen .

•  Als u de toegang van de gebruiker tot Quantum View 
wilt onderbreken, maar wel de toegang tot de andere 
technologieën van UPS wilt behouden met de gebruikers-ID, 
klikt u op Gebruikersinformatie bijwerken . U kunt elke  
gewenste toepassing toegewezen aan de gebruiker onderbreken,  
zoals Quantum View Manage en Quantum View Data .

1
2

3
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Beheer (vervolg)

Gebruikersmachtigingen overdragen
Met machtigingen wordt bepaald welke tabbladen in Quantum 
View Manage de gebruiker kan openen en welke klanten (of 
locaties) de gebruiker mag zien op deze tabbladen. Gebruikers 
die Quantum View Data mogen gebruiken kunnen zich ook 
abonneren op gegevensbestanden van de klanten/locaties die 
zijn toegewezen aan hun machtigingen voor Quantum View. Voor 
het toekennen van machtigingen klikt u op Gebruikersservices 
beheren in het menu Gebruikersbeheer.

Klik op Bewerken naast de desbetreffende service om de 
klanten/locaties te selecteren die de klant mag bekijken. U 
kunt pas een klant/locatie overdragen op een gebruiker als uw 
UPS-vertegenwoordiger die klant heeft toegevoegd aan het 
Quantum View-profiel van uw bedrijf. Neem contact op met uw 
UPS-vertegenwoordiger als klanten/locaties ontbreken.

Klik op Intrekken naast de desbetreffende service om alle 
machtigingen voor een bepaalde service in te trekken. U kunt 
op elk gewenst moment het Intrekken ongedaan maken van 
deze machtigingen.

NB: Vergeet na het aanmaken van een nieuwe gebruiker (of het 
accepteren van een uitnodiging door de gebruiker om toegevoegd 
te worden aan uw bedrijf) niet om machtigingen over te dragen 
op de gebruiker. De gebruiker kan pas verzendinformatie bekijken 
in Quantum View als de machtigingen zijn toegekend.
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Beheer (vervolg)

Locatie-ID’s voor inkomende zendingen maken
Een locatie-ID is een code die wordt gebruikt voor het identificeren 
van een adres waarop uw bedrijf pakketten ontvangt van UPS . 

Om een locatie-ID te maken logt u in op ups.com en selecteert 
u Beheer in het menu Traceren om het menu Bedrijfsbeheer 
te openen . Selecteer Bedrijfsservices beheren en klik dan op 
Aanmaken naast Locatie-ID’s binnenkomend .

•  De locatie-ID kan een willekeurige alfanumerieke waarde zijn 
tussen de drie en tien tekens lang . De waarde mag geen kleine 
letters bevatten .

•  Vul het volledige fysieke adres in dat is gekoppeld aan de 
locatie-ID en klik dan op Verzenden .

•  Stel uw leveranciers op de hoogte van de locatie-ID en ken 
de locatie-ID toe in de Machtigingen inkomende voor de 
desbetreffende werknemers .

Een locatie-ID gebruiken
Het proces voor het gebruiken van een locatie-ID ziet er als volgt 
uit:

1.  De Quantum View-beheerder van uw bedrijf maakt een unieke 
locatie-ID aan voor elk verschillend fysiek adres waar uw 
bedrijf pakketten van UPS ontvangt .

2.  De beheerder wijst machtigingen toe voor de locatie-ID aan 
alle gebruikers die pakketten moeten kunnen zien die worden 
geleverd aan dat adres in Quantum View Manage (op het 
tabblad Inkomend) .

3.  Uw bedrijf stuurt de locatie-ID op naar alle leveranciers 
die pakketten van UPS verschepen naar het adres met de 
locatie-ID . Als de leverancier pakketten naar meer dan 

één van uw adressen verzendt , moet u de leverancier 
een unieke locatie-ID geven voor elk adres . U moet ook 
uitleggen welke locatie-ID is gekoppeld aan elk adres .

4.  Als uw leveranciers UPS-pakketten naar u opsturen, 
moeten ze de locatie-ID invoeren die is gekoppeld aan het 
bestemmingsadres van het pakket in het veld Locatie-ID 
van het UPS-verzendsysteem dat ze gebruiken (UPS Internet 
Shipping, UPS CampusShipTM, WorldShipTM, enz .) .

5.  Zodra de leverancier de verzendgegevens uploadt naar UPS, 
leest UPS de locatie-ID en verschijnt het pakket op het tabblad 
Inkomend van Quantum View Manage (voor gebruikers die 
over de machtigingen beschikken voor die locatie-ID) .
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Technische ondersteuning
In de volgende landen is telefonische technische ondersteuning voor Quantum View beschikbaar:

Australië 1800 148 934

België 080021877

Brazilië 5511 5694 6606

Canada 1 877 336 1100

China 10 800 852 06 98

Denemarken 80 33 22 55

Duitsland 0800 100 2630

Filipijnen 1800 185 50023 / 1800 808 50020

Finland 0800 1 877 2255

Frankrijk 0805 025550

Hongarije 068 0016482

Hongkong 8206 2133

Ierland 1800 202227

India 00 0800 852 1113

Italië 800 122732

Japan 00531 85 0020

Maleisië 800 80 4709

Mexico 01 800 714 6535

Nederland 08002225587

Noorwegen 800 32 255

Oostenrijk 0800 312 407

Polen 0222030321

Portugal 800 783458

Puerto Rico 800 247 9035

Roemenië 4021 233 88 77

Rusland 7 495 961 2211

Singapore 8008523362

Spanje 90022 58 77

Taiwan 00801 855 662

Thailand 02 713 6050-54 (lokaal) / 001 800 852 3658

Tsjechië 800 143 268

Turkije 90 212 4440066

Verenigd Koninkrijk 0800 331 6010

Verenigde Staten 800 247 9035

Zuid-Korea 00798 8521 3669

Zweden 020 120 2255

Zwitserland 0800 82 25 54
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