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1 Manifest genereren voor een Worldwide Economy-pakket  
De procedure om een manifest te genereren voor een Worldwide Economy-pakket lijkt erg op die voor het 
genereren van een manifest voor een andere UPS-service. Het belangrijkste verschil is dat u alle Worldwide 
Economy-pakketten moet vervoeren naar de aangewezen exportverwerkingslocatie (of -locaties), zoals 
uiteengezet in uw overeenkomst met UPS. Een buitenverpakking is een handige manier om uw Worldwide 
Economy-pakketten te consolideren en te vervoeren naar de aangewezen exportverwerkingslocatie via een 
geschikte UPS-service. 

• Als u meer dan één UPS-klantennummer hebt aangevraagd voor uw WorldShip-verzendstation, moet u 
het juiste account selecteren als actieve verzender met behulp van het vervolgkeuzemenu in het veld 
Verzender. U moet een klantennummer selecteren dat is geactiveerd voor het verzenden van Worldwide 
Economy-pakketten. 

• Voer de naam, het adres en de contactgegevens van de ontvanger in (telefoonnummer en e-mailadres 
zijn beide vereist voor de Worldwide Economy-service) in het Bestemminggedeelte van het scherm. 
Aangezien Worldwide Economy een internationale/grensoverschrijdende service is, bevindt het adres van 
de ontvanger zich in een ander land dan dat van u. 

• Selecteer 'Worldwide Economy DDP' of 'Worldwide Economy DDU' als de gewenste UPS-service (in 
Europa worden deze services aangeduid als 'Economy DDP' of 'Economy DDU'). 

• In het veld Buitenverpakking kunt u drie opties selecteren: 

Een nieuwe buitenverpakking aanmaken: Als u ervoor kiest een buitenverpakking te gebruiken om uw 
Worldwide Economy-pakketten naar de aangewezen exportlocatie te vervoeren, moet u een nieuwe 
buitenverpakking aanmaken wanneer u een manifest genereert voor het eerste Worldwide Economy-
pakket van uw werkdag. Als u een pakket aan een nieuwe buitenverpakking wilt toewijzen, selecteert u 
Nieuwe aanmaken in het veld Buitenverpakking. WorldShip genereert een nieuwe buitenverpakking-ID. 
U kunt ook uw eigen, unieke buitenverpakking-ID van maximaal 30 alfanumerieke tekens genereren. 

Toewijzen aan een bestaande buitenverpakking: Zodra u een buitenverpakking hebt aangemaakt, 
wordt elk volgend Worldwide Economy-pakket waarvoor u op dezelfde werkdag een manifest genereert 
normaal gesproken aan diezelfde buitenverpakking toegewezen. Om het pakket aan een bestaande 
buitenverpakking toe te wijzen, selecteert u de juiste buitenverpakking-ID in het veld Buitenverpakking. 

OPMERKING: Als het nodig is, kunt u in de loop van de dag meer dan één buitenverpakking maken. Als 
uw eerste buitenverpakking bijvoorbeeld vol is, moet u mogelijk een nieuwe aanmaken voor extra 
Worldwide Economy-pakketten. Sommige klanten hebben mogelijk meer dan één 
exportverwerkingslocatie, dus er kan een aparte buitenverpakking voor de overige locatie(s) nodig zijn. 

Manifest genereren zonder een buitenverpakking: Als u van plan bent uw Worldwide Economy-
pakketten naar de aangewezen exportverwerkingslocatie te vervoeren via een andere vervoerswijze dan 
UPS, kunt u manifesten voor uw pakketten genereren zonder ze toe te wijzen aan een buitenverpakking 
door 'Geen buitenverpakking' te selecteren in het veld Buitenverpakking. 
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• Voer eventuele aanvullende verzendinformatie in die van toepassing is op uw zending. Het invoeren van 

het pakketgewicht is verplicht. 

• Aangezien dit een internationale zending is, moet u informatie voor de douane invoeren in het 
Douanedocumentatiegedeelte van het scherm (de benodigde informatie varieert naargelang uw land 
van herkomst, maar meestal moet u een beschrijving geven van de goederen die u exporteert, het land 
van herkomst en hun waarde). 

OPMERKING: Geef een gedetailleerde omschrijving van de goederen om vertragingen bij de douane te 
voorkomen (bijvoorbeeld: 'Katoenen T-shirts voor heren' in plaats van alleen 'Shirts'). Het wordt ook 
aanbevolen om de harmonised tariff code op te geven voor elk artikel dat u verzendt, met name voor 
Worldwide Economy DDP-pakketten. Door voldoende details in te voeren, draagt u bij aan een efficiënte 
inklaring. 

• Klik op de knop Zending verwerken (of druk op de F10-toets). Bevestig het afgedrukte etiket op uw 
pakket en plaats het geëtiketteerde pakket in de buitenverpakking waaraan het was toegewezen (indien 
van toepassing). 

2 Een Worldwide Economy-pakket bewerken 
U kunt een Worldwide Economy-pakket bewerken op voorwaarde dat het pakket is gekoppeld aan een open 
buitenverpakking of niet is gekoppeld aan een buitenverpakking, en op voorwaarde dat u de einde-dagprocedure 
van WorldShip nog niet hebt voltooid. Het bewerken van een Worldwide Economy-pakket kan nodig zijn als u het 
naar een andere buitenverpakking wilt verplaatsen of als u het manifest oorspronkelijk zonder buitenverpakking 
had gegenereerd en het nu aan een buitenverpakking wilt toewijzen. 

• Ga naar uw lijst met zendingen waarvoor een manifest is gegenereerd door te klikken op de knop 
Geschiedenis in het WorldShip-lint. 

• Zoek het pakket dat u wilt bewerken op in het knooppunt 'Nog op te halen zendingen’. Klik om de zending 
te selecteren. 

• Klik op de knop Bewerken/overeenstemmen (of druk op de F7-toets) en breng de nodige wijzigingen 
aan. 

• Klik op de knop Zending verwerken (of druk op de F10-toets). Bevestig het afgedrukte etiket op uw 
pakket en plaats het geëtiketteerde pakket in de buitenverpakking waaraan het was toegewezen (indien 
van toepassing). 

OPMERKING: Er wordt een nieuw etiket afgedrukt wanneer u de bewerkte zending verwerkt. Het is van cruciaal 
belang dat u het oude etiket vervangt door het nieuwe etiket. 
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3 Een buitenverpakking sluiten 
Zoals eerder vermeld, moet u alle Worldwide Economy-pakketten vervoeren naar de aangewezen 
exportverwerkingslocatie (of -locaties), zoals uiteengezet in uw overeenkomst met UPS. Een buitenverpakking is 
een handige manier om uw Worldwide Economy-pakketten te consolideren en te vervoeren naar de aangewezen 
exportverwerkingslocatie via een geschikte UPS-service. Wanneer een buitenverpakking gereed is voor transport 
naar de aangewezen exportverwerkingslocatie, moet u de buitenverpakking sluiten. 

• Ga naar uw lijst met zendingen waarvoor een manifest is gegenereerd door te klikken op de knop 
Geschiedenis in het WorldShip-lint. 

• Zoek de buitenverpakking die u wilt sluiten op in het knooppunt 'Nog op te halen zendingen’ (zoek naar 
uw 'Openstaande Worldwide Economy-transporten'). Klik om de juiste buitenverpakking-ID te 
selecteren. 

• Let op het aantal pakketten dat is toegewezen aan de buitenverpakking en het totale gewicht van de 
pakketten die worden weergegeven in het Details hoofdzending-gedeelte van het scherm. 

 
• Zorg ervoor dat het juiste aantal Worldwide Economy-pakketten in de buitenverpakking wordt geladen. 

Verzegel de doos en stel het gewicht van de buitenverpakking vast (moet gelijk zijn aan het totale gewicht 
van de Worldwide Economy-pakketten in de doos plus het gewicht van de buitenverpakking zelf). 

• Klik in uw verzendgeschiedenis met de rechtermuisknop op de buitenverpakking-ID en klik op 
Buitenverpakking sluiten (of druk op de toetsen Alt-F7). 

• Voer de naam en het adres van de aangewezen exportverwerkingslocatie in in het Bestemminggedeelte 
van het scherm. 

OPMERKING: Bespaar tijd en voorkom fouten bij het invoeren van gegevens door de naam en het adres 
van uw aangewezen exportverwerkingslocatie(s) op te slaan in uw WorldShip-adresboek. 

• Selecteer de gewenste UPS-service. 

• Voer eventuele aanvullende verzendinformatie in die van toepassing is op uw zending. Het 
pakketgewicht is verplicht en het invoeren van de afmetingen van uw buitenverpakking helpt WorldShip 
bij het schatten van de juiste verzendkosten voor transport naar de aangewezen 
exportverwerkingslocatie. Er kunnen meer opties beschikbaar zijn, afhankelijk van de geselecteerde 
UPS-service. 
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• Klik op de knop Zending verwerken (of druk op de F10-toets). Bevestig het afgedrukte etiket op uw 
buitenverpakking. 

4 Worldwide Economy-pakketten importeren  
Veel klanten kiezen ervoor WorldShip te integreren met hun eigen bedrijfssystemen en databases, zodat 
manifesten voor UPS-pakketten automatisch gegenereerd kunnen worden. Het WorldShip-importschema is 
bijgewerkt, zodat verzenders Worldwide Economy-pakketten kunnen importeren. Een nieuw veld, 
<MasterCartonID>, is toegevoegd aan het XML-schema en de importwizard waarmee een pakket kan worden 
geïmporteerd met een buitenverpakking-ID. Er kunnen nu ook twee extra services worden geïmporteerd, 
Worldwide Economy DDP en Worldwide Economy DDU. 

• Wanneer u een pakket importeert met Worldwide Economy DDP of Worldwide Economy DDU en een 
blanco <MasterCartonID>-veld, wordt een manifest gegenereerd voor een Worldwide Economy-pakket 
zonder buitenverpakking. 

• Wanneer u een pakket importeert met Worldwide Economy DDP of Worldwide Economy DDU en een 
alfanumerieke waarde (maximaal 30 tekens) in het <MasterCartonID>-veld, wordt een manifest 
gegenereerd voor een Worldwide Economy-pakket dat is gekoppeld aan de opgegeven buitenverpakking. 
Als deze nog niet bestaat, maakt WorldShip automatisch een nieuwe buitenverpakking met de 
opgegeven buitenverpakking-ID aan. 

• Houd er rekening mee dat een buitenverpakking altijd moet worden afgesloten volgens de handmatige 
procedure die eerder in dit document is beschreven, zelfs wanneer de buitenverpakking automatisch is 
aangemaakt tijdens het importeren van Worldwide Economy-pakketten. 

Raadpleeg ups.com/worldshipsupport voor gedetailleerde informatie over het integreren van WorldShip met de 
bedrijfssystemen en databases van uw bedrijf. Op die pagina vindt u ook instructies om contact op te nemen met 
het WorldShip-ondersteuningsteam in uw land als u technische hulp nodig hebt. 

5 Geannuleerde zendingen  
Worldwide Economy-pakketten kunnen worden geannuleerd volgens dezelfde procedure die wordt gebruikt om 
een pakket voor een andere UPS-service te annuleren. Ga naar uw lijst met zendingen waarvoor een manifest is 
gegenereerd door te klikken op de knop Geschiedenis in het WorldShip-lint.  Zoek het pakket dat u wilt 
annuleren, markeer het 1Z-trackingnummer en klik op de knop Annuleren. 

Het is ook mogelijk een buitenverpakking te annuleren voordat of nadat deze is gesloten. Ga naar uw lijst met 
zendingen waarvoor een manifest is gegenereerd door te klikken op de knop Geschiedenis in het WorldShip-lint.  
Zoek de buitenverpakking op die u wilt annuleren, markeer het 1Z-trackingnummer en klik op de knop 
Annuleren. Klik op de knop Alle of Buitenverpakking annuleren om door te gaan. 

• Klik op de knop Alle om het volledige transport te annuleren. De buitenverpakking en alle bijbehorende 
Worldwide Economy-pakketten worden geannuleerd. 

• Klik op de knop Buitenverpakking annuleren om alleen de buitenverpakking te annuleren. Alle Worldwide 
Economy-pakketten die aan de buitenverpakking zijn gekoppeld, worden uit de buitenverpakking 
verwijderd, maar niet geannuleerd. U kunt deze pakketten vervolgens bewerken om ze naar een andere 
buitenverpakking te verplaatsen of u kunt ze naar de aangewezen exportverwerkingslocatie laten 
vervoeren via een andere vervoerswijze dan UPS. 

6 Einde-dagprocedure WorldShip  
WorldShip verzendt uw verzendgegevens elektronisch naar UPS wanneer u de einde-dagprocedure voltooit. U 
moet de procedure minstens dagelijks uitvoeren, voordat uw UPS-chauffeur arriveert om uw pakketten op te 
halen (of vóór het moment dat u uw pakketten naar een UPS-aanleverlocatie brengt). 
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Voltooi de einde-dagprocedure zodra u klaar bent met de verwerking van pakketten voor een groep nog op te 
halen zendingen. Deze stappen moeten vóór het ophalen worden voltooid. 

• Klik op de knop Einde dag in het WorldShip-lint. 

• Bevestig dat u klaar bent om de verzendactiviteiten van de dag te beëindigen. U kunt de einde-
dagprocedure indien nodig meerdere keren op dezelfde dag voltooien (bijvoorbeeld aan het einde van 
elke dienst). 

• Overhandig de toepasselijke einde-dagrapporten aan uw UPS-chauffeur (indien van toepassing). 


