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Welkom bij de Gebruikersgids voor de UPS Developer 
Kit. In deze gids leest u hoe u de developer kits en 
servers kunt openen om tests en transacties met UPS 
uit te voeren. Daarnaast bevat de gids gedetailleerde 
informatie over technische ondersteuning voor de API's 
en informatie over de openingstijden en reactietijden.

De UPS Developer Kit biedt u flexibiliteit bij het 
integreren van functionaliteiten van UPS in uw 
bedrijfssystemen en webwinkels. UPS biedt via haar 
API's 14 functionaliteiten waarmee u de efficiëntie van 
uw bedrijfsprocessen en de online klantbeleving kunt 
verbeteren.

UPS Developer Kit-pagina op ups.com 
U kunt deze pagina openen via:  
https://www.ups.com/upsdeveloperkit?loc=en_US&WT.svl=SubNav

https://www.ups.com/upsdeveloperkit?loc=en_US&WT.svl=SubNav
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Technische overwegingen 
Voor u enige API's downloadt, moet u vertrouwd zijn met:
• Het programmeren van URL- of socketverbindingen 
•  Het maken van een veilige socketimplementatie die 

de huidige PCI-standaarden (Payment Card Industry) 
ondersteunt voor veilige verbindingen 

•  Het coderen en decoderen van xml-documenten 
•  Het ontwerpen en implementeren van een strategie 

voor het afhandelen van fouten in uw bestaande 
software 

Controleer de beschikbare versies (xml, webservices 
of JSON).

Toegangsvereisten
Controleer of de specifieke API test- en productietoegang 
biedt bij de initiële aanvraag van de toegangscode of dat 
er extra toegangsaanvragen tot de productieomgeving 
nodig zijn. U dient ook te controleren of uw 
bedrijfsmodellen zijn goedgekeurd voor gebruik met elke 
API.

Opmerkingen:
•  Om de functies van deze API's te integreren 

in uw e-commercetoepassingen en/of 
bedrijfssysteemapplicaties moet een aangepaste code 
worden ontwikkeld die de bedrijfslogica en -gegevens 
van uw toepassing aanpast aan de API's. U kunt 
elke programmeertaal die HTTP-communicatie via 
SSL-internetverbindingen ondersteunt gebruiken, 
zoals Java, Visual Basic of C++. 

•  Om u te helpen API's effectief te integreren, bevat deze 
gebruikershandleiding instructies voor het downloaden 
van developer kits op ups.com en voor het aanvragen 
van toegang tot API's. De developer kit bevat een 
introductie van alle API's en een gids voor ontwikkelaars 
(met veelgestelde technische vragen).



© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Implementatie
UPS Developer Kit



5

Gebruikersgids voor de UPS Developer Kit

© 2017 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Aan de slag 
Om toegang te krijgen tot de UPS Developer Kit op 
ups.com typt u 'Developer Resources' in het vak Zoeken. 
Selecteer de link Developer Resource Center. Scrol 
in het Developer Resource Center omlaag naar stap 
3 en selecteer Toegang tot de UPS Developer Kit. 
U komt terecht op de pagina van de toepassing waar 
u developer kits kunt downloaden en toegang tot 
UPS API's kunt aanvragen.
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Aan de slag (vervolg)

Stap 1:  Meld u aan voor een ups.com-profiel.  
Als u hiervoor al bent aangemeld, gaat 
u verder met stap 3. 

Stap 2:  Meld u aan  
Voer uw gebruikersnaam in. Klik op Volgende. 
U moet nu uw wachtwoord invoeren. U moet 
zijn aangemeld om bestanden te kunnen 
downloaden.
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Aan de slag (vervolg)

Stap 3:  Selecteer een API  
U vindt onder API's voor ontwikkelaars vereisten 
voor alle API's die u nodig hebt. U kunt daarnaast 
bestanden downloaden en informatie over de 
beschikbaarheid van de API's in specifieke landen 
bekijken. U kunt eventueel ook het hoofdstuk 
'Productoverzicht' op pagina 21 in deze gids 
bekijken.
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Aan de slag (vervolg)

Stap 4:  Download de API-documentatie 
1. Download het zip-bestand voor de gekozen API  
2. Klik op Opslaan wanneer u erom gevraagd wordt  
3. Pak het bestand uit op een lokale computer

Het gedownloade bestand bevat de Software Developer 
Kit. Neem de volledige gids voor ontwikkelaars voor de API's 
die u wilt integreren door. De Software Developer Kit bevat 
ook codevoorbeelden en WSDL's. 
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Aan de slag (vervolg)

UPS biedt een testomgeving voor alle API's die 
toegankelijk is met behulp van een toegangssleutel. 
Zo kunt u aanvragen en antwoorden simuleren om 
te controleren of u uw xml- of webservice-verzoeken 
correct hebt opgesteld. 

De meeste API's bieden directe toegang tot zowel 
de test- als de productieomgeving. Voor sommige 
API's is echter een tweede aanvraag vereist om de 
productietoegang te activeren. Raadpleeg de webpagina 
en het e-mailbericht waarin wordt weergegeven voor 
welke API's een tweede aanvraag voor productietoegang 
is vereist.

Stap 5:  Vraag een toegangscode aan  
Nadat u de Software Developer Kit hebt 
doorgenomen, dient u toegang aan te vragen 
voor de testomgeving van UPS. U dient: 
1. Accountgegevens te verstrekken  
2. Uw verstrekte accountgegevens te bevestigen  
3.  U ontvangt na de bevestiging een bericht dat 

uw aanvraag is ontvangen
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Aan de slag (vervolg)

Stap 5:  Vraag een toegangscode aan (vervolg) 
Dien uw accountgegevens in.

Piet de Vries
Stationsstraat 12
De Vries Verpakkingen
1234 Steedam
Nederland
011-2345678

devries@ups.com

devries@ups.com

011-2345678
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Aan de slag (vervolg)

Stap 5:  Vraag een toegangscode aan (vervolg) 
1. Verstrek uw accountgegevens 
2.  Na de bevestiging van uw accountgegevens 

keert u terug naar de pagina Toegangscode 
aanvragen

3.  Klik op de knop Toegangscode aanvragen 
onder aan de pagina

Opmerking: Om de afgesproken tarieven te kunnen 
zien via de API's voor verzending en tarieven dient u uw 
factuurgegevens te bevestigen (Factuurcontrole voor 
account). Zorg dat u een kopie hebt van een van de 
drie meest recente facturen voor factuurcontrole voor 
account.
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Aan de slag (vervolg)

Stap 5:  Vraag een toegangscode aan (vervolg) 
Bekijk de bevestiging van uw aanvraag. U 
ontvangt ook een bevestiging per e-mail.

Piet de Vries
Stationsstraat 12
De Vries Verpakkingen
1234 Steedam
Nederland
011-2345678

devries@ups.com

Test1
Telefoon: 011-2345678
E-mailadres: devries@ups.com
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Toegang en beheer

Toegangscodes bekijken/bijwerken
Ga naar de pagina UPS Developer Kit en klik onder 
Toegang en beheer op Toegangscodes beheren om uw 
toegangscodes te beheren en bij te werken.
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Toegang en beheer (vervolg)

Toegangscodes bekijken/bijwerken (vervolg)
•  Voer uw toegangscode in onder Toegangscode 

bekijken/bijwerken.

•  U ziet op het volgende scherm een overzicht van API's 
met de status (Test of Productie) voor de code die u 
hebt ingevoerd.

Opmerking: u kunt op deze pagina ook productietoegang 
of een nieuwe toegangscode aanvragen.
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Toegang en beheer (vervolg)

Account-/contactgegevens bewerken
Ga naar de pagina UPS Developer Kit en klik onder 
Toegang en beheer op Beheer om uw primaire en 
secundaire contactgegevens bij te werken.
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Toegang en beheer (vervolg)

Account-/contactgegevens bewerken (vervolg)
Uw contactgegevens worden getoond. Klik op 
Bewerken om de gegevens te wijzigen.

Opmerking: het is erg belangrijk om over actuele 
contactgegevens te beschikken, zodat specifieke 
e-mailberichten met betrekking tot wijzigingen in 
UPS-certificaten en andere belangrijke wijzigingen 
bij de juiste persoon worden bezorgd. Wanneer u 
een integrator gebruikt, dient u bovendien te zorgen 
dat de contactgegevens worden gewijzigd naar de 
ICT-contactpersoon binnen uw organisatie. Deze 
ontvangt dan alle belangrijke meldingen.

Er wordt een nieuw venster getoond waarin u uw 
wijzigingen kunt doorvoeren. Klik op Wijzigingen 
opslaan als u klaar bent.

Piet de Vries
Stationsstraat 12
De Vries Verpakkingen
1234 Steedam
Nederland
011-2345678

devries@ups.com

devries@ups.com

011-2345678

011-2345678

devries@ups.com

1234 Steedam

011-2345678

devries@ups.com
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Beschikbare landen:   VS en Puerto Rico voor alle 
transportmethoden

Beschikbare versie(s): xml en JSON
Beschikbare modi:  alle modi
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving

Bedrijfsprocessen voor 
verzending en tarieven 

Adresvalidatie API
Of u nu kiest voor integratie in een webpagina of 
in een offline bestelsysteem, met de Adresvalidatie 
API kunt u door klanten ingevoerde combinaties van 
woonplaatsen, provincies en postcodes vergelijken met 
de gegevens op de servers van UPS. Als de combinatie 
ongeldig blijkt, verstrekt UPS een lijst met mogelijke 
alternatieve combinaties. UPS verstrekt maximaal tien 
alternatieve adressen. 

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Validatie van verzendadressen waar UPS moet leveren

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
• Het 'leeghalen' van adressendatabases
•  Controle van adressen voor andere doeleinden dan 

voor verzending met UPS

API-beperkingen
• Valideert alleen adressen in de VS en in Puerto Rico
•  De API-reactie bevat geen lengte- en 

breedtegraadcoördinaten
•  Valideert alleen combinaties van woonplaats, provincie 

en postcode - geen adressen
•  Valideert slechts één combinatie van woonplaats, 

provincie en postcode per keer
•  De adressendatabase van UPS wordt maandelijks 

bijgewerkt met informatie van USPS
• Geen CASS-gecertificeerde controle-engine
• Vervangt de vereiste voor CASS AV-software niet
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Beschikbare landen:   VS en Puerto Rico voor alle 
transportmethoden

Beschikbare versie(s):  webservice, xml en JSON 
Beschikbare modi:  alle modi
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving

Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

Adresvalidatie straatniveau API
Of u nu kiest voor integratie in een webpagina of in een 
offline bestelsysteem, met de Adresvalidatie straatniveau 
API kunt u door klanten ingevoerde combinaties van 
woonplaatsen, provincies en postcodes vergelijken met 
de gegevens op de servers van UPS. Als de combinatie 
ongeldig blijkt, verstrekt UPS een lijst met mogelijke 
alternatieve combinaties. UPS verstrekt maximaal tien 
alternatieve adressen.

Bovendien classificeert de Adresvalidatie straatniveau 
API commerciële/particuliere adressen voor een aantal 
landen. Raadpleeg de gids voor ontwikkelaars voor 
een actueel overzicht (de classificatie is UPS interne 
bewerkingen die niet is gebaseerd op informatie van 
de USPS).

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Validatie van verzendadressen waarvoor prijzen zijn 

opgevraagd en waar UPS moet leveren 

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Het 'leeghalen' van adressendatabases
•  Controle van adressen voor andere doeleinden dan 

voor verzending met UPS

API-beperkingen
•  Valideert alleen adressen in de VS en in Puerto Rico
•  Classificeert alleen (commerciële/particuliere) adressen 

in de VS en in Canada
•  Valideert slechts één combinatie van straat, 

woonplaats, provincie en postcode per keer
•  Valideert alleen appartementen of suites wanneer 

deze als zodanig in de API-aanvraag zijn opgenomen of 
wanneer deze zich in de database van UPS bevinden

•  De API-reactie bevat geen lengte- en 
breedtegraadcoördinaten

•  De adressendatabase van UPS wordt maandelijks 
bijgewerkt met informatie van USPS

•  GEEN CASS-gecertificeerde toepassing
•  Vervangt de vereiste voor CASS AV-software niet
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Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

API voor gevaarlijke goederen 
Met de API voor gevaarlijke goederen kunnen toepassingen 
zendingen van gevaarlijke goederen vóór de verzending 
valideren. De API voor gevaarlijke goederen controleert of 
zendingen van gevaarlijke goederen voldoen aan de gestelde 
vereisten en zorgt ervoor dat deze zendingen geldig zijn voor 
vervoer binnen het transportnetwerk van UPS.

Voor de validatie en verzending van gevaarlijke goederen 
is een UPS-contract vereist. Neem dus contact op met 
uw UPS verkoopvertegenwoordiger voor de services van 
gevaarlijke goederen voordat u de developer kit downloadt.

De functionaliteit omvat het volgende:
–  Acceptatiecontrole vooraf valideert of een zending van 

gevaarlijke stoffen aanvaardbaar is voor UPS. De validatie 
omvat het land van herkomst/bestemming en de postcode, 
de UPS-service, de regelgevingsset, het transportmiddel en 
chemische recorddetails (hoeveelheid, verpakkingsgroep, 
verpakkingsrichtlijn enz.).

–  Het ophalen van informatie over chemische stoffen 
(d.w.z. de toegestane verpakkingsgroepen, de 
verpakkingsrichtlijnen enz.) op basis van het UN-nummer 
of de juiste verzendbenaming. Deze functionaliteit is een 
aanvulling op de acceptatiecontrole vooraf. 

Ondersteunde regelgevingssets zijn:
–  Europese Overeenkomst betreffende het internationale 

vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)
–  Internationale Luchtvaartorganisatie (IATA)
–   Verenigde Staten: Code of Federal Regulations, 

Title 49 (49CFR)

In 31 landen alleen beschikbaar voor kleine pakketten
Beschikbare versie(s):  webservice en JSON 
Beschikbare modi:  pakketten
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving

Deze API werkt in combinatie met de API voor rating en verzending of 
andere manifestsystemen.

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
Validatie van volledig gereglementeerde zendingen van gevaarlijke 
stoffen (valideert herkomst/bestemming en chemische details)

Validatie van UPS droogijs, internationale speciale grondstoffen – 
biologische stoffen categorie B en/of zendingen van licht 
gereguleerde lithiumbatterijen (alleen validatie van herkomst/
bestemming)
•  Gebruik met manifestsystemen die momenteel nog geen 

hazmat-validatie hebben. Kan worden gebruikt in combinatie met 
Verzend API's en Rating API's voor de verwerking van UPS Small 
Package-zendingen.

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Validatie van zendingen is niet bestemd voor vervoer door UPS 

(de API voor gevaarlijke goederen wordt alleen gebruikt voor 
zendingen van UPS.)

API-beperkingen
•  Geografische validatie wordt maandelijks bijgewerkt
• Chemische validatie van gevaarlijke goederen wordt elk kwartaal 
bijgewerkt

Beschikbare landen
•  Raadpleeg de lijst met goedgekeurde landen op ups.com  

(https://www.ups.com/assets/resources/media/
dangerous-goods-service-areas.pdf)
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In 28 landen alleen beschikbaar voor kleine pakketten
Beschikbare versie(s):  xml en JSON
Beschikbare modi:  pakketten
Toegangsvereisten:  één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving

Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

API voor Locator
Met de API voor Locator kunnen gebruikers lokale 
UPS-servicelocaties vinden aan de hand van een 
adres of telefoonnummer. De API voor Locator 
toont een overzicht van full-servicelocaties en 
zelfbedieningslocaties, inclusief hun openingstijden en 
afhaaltijden. De API voor Locator kan worden aangepast, 
zodat deze informatie in verschillende configuraties 
toont. U kunt kiezen uit locaties, aanvullende services, 
programmatypen, typecodes en of een locatie al dan 
niet een detailhandellocatie is. Daarnaast toont de 
Locator een interactieve kaart met maximaal tien UPS-
vestigingen en gedetailleerde routebeschrijvingen 
(indien beschikbaar). 

Vind locaties, zoals: 
• UPS Access Point®

• The UPS Store®

• Mail Boxes Etc.® 
• UPS-drop-boxes
• UPS-klantencentra
• UPS Express®

• Winkelketens
• Geautoriseerde verzendingsvestiging van UPS (ASO)
• Bevoegde aanbieders van UPS

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik op websites van verkopers en in offline back-

end systemen

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Gebruik door externe logistieke dienstverleners 

API-beperkingen
•  Er worden geen lengte- en breedtegraadcoördinaten 

verstrekt
• Er worden geen kaarten getoond
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Beschikbaar in 39 landen voor pakketten en LTL Vracht (Gemini 
voor Luchtvracht)
Beschikbare versie(s): webservice, xml en JSON 
Beschikbare modi:   pakketten en LTL Vracht (Gemini voor 

Luchtvracht)
Toegangsvereisten:  één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgevingen voor de API voor 
Afhaling voor kleine pakketten en twee 
afzonderlijke aanvragen voor toegang tot 
de test- en productieomgevingen voor 
de API voor Afhaling voor Wegvervoer 
vracht.

Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

API voor Afhaling
Met de API voor Afhaling kunnen gebruikers plannen 
wanneer UPS hun pakket thuis of op kantoor komt 
ophalen. Gebruikers kunnen ook instellen wanneer 
eerder verwerkte pakketten, vrachtpakketten of nieuwe 
zendingen moeten worden opgehaald. Daarnaast 
kunnen klanten kiezen uit de milieuvriendelijke 
ophaalmogelijkheden van UPS via de API voor Afhaling 
voor kleine pakketten.

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik op websites van verkopers en in offline 

back-end systemen

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
• Externe hosting van afhaalverzoeken
• Gebruik door externe logistieke dienstverleners

API-beperkingen
• Geen
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In 31 landen beschikbaar voor kleine pakketten
Beschikbare versie(s): webservice en JSON 
Beschikbare modi:   pakketten
Toegangsvereisten:  één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving

Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

API voor voorafgaande melding 

Met de API voor voorafgaande melding kunnen 
klanttoepassingen UPS Operations informeren over 
verwerkte zendingen van gevaarlijke goederen en 
het transportnetwerk van UPS invoeren voordat 
manifestgegevens aan het einde van de dag worden 
geüpload. Dit bevordert de afhandeling en zorgt 
voor minder vertraging bij zendingen van gevaarlijke 
goederen. De API voor voorafgaande melding kan 
worden gebruikt in combinatie met andere API's nadat 
een zending van gevaarlijke goederen is verwerkt. 

Als laatste, het gebruik van deze API is vereist voor 
klanten die een contract voor gevaarlijke goederen 
hebben afgesloten en een vracht gevaarlijke goederen 
verzenden of gevaarlijke goederen verzenden via de 
weg in Europa (Europese Overeenkomst betreffende 
het internationale vervoer van gevaarlijke goederen 
over de weg (ADR) 

De functionaliteit omvat het volgende:

•  UPS op de hoogte stellen van zendingen van 
gevaarlijke goederen zodra de verzending is verwerkt.

•  UPS op de hoogte stellen van nietigverklaarde 
zendingen van gevaarlijke goederen.

Daarnaast moet aangepaste code worden ontwikkeld 
om de bedrijfslogica en gegevens van uw toepassing aan 
de API aan te passen, zodat de functionaliteit van de API 
kan worden geïntegreerd in uw bedrijfssystemen.

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik met manifestsystemen om UPS op de hoogte 

te stellen van verwerkte, volledig gereglementeerde 
zendingen van gevaarlijke goederen

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
• Geen

API-beperkingen
• Geen
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Beschikbaar in 103 landen voor kleine pakketten, in 4 landen voor 
LTL Vracht en in 36 landen voor Luchtvracht (Gemini API's)
Beschikbare versie(s):  xml, webservice en JSON (zie 
opmerkingen) 
Beschikbare modi:  pakketten, LTL Vracht (1), Luchtvracht (2)

Toegangsvereisten:   twee afzonderlijke aanvragen 
voor toegang tot de test- en 
productieomgeving voor LTL Vracht 
en een handmatige aanvraag voor 
Luchtvracht via het aanvraagformulier 
voor de Gemini API's (zie de koppelingen 
in de UPS Developer Kit op ups.com)

Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

API voor Tarieven
De API voor Tarieven bevat de tarieven (voor dagelijkse 
ophaling, op aanvraag of detailhandel) voor beschikbare 
diensten van UPS voor kleine pakketten en voor 
UPS Freight® LTL serviceniveaus naar alle willekeurige 
locaties die door UPS worden ondersteund. De API voor 
Tarieven kan zo worden geconfigureerd dat deze alle 
beschikbare tarieven toont ('shopoptie') of dat deze de 
tarieven voor specifieke serviceniveaus ('tarievenoptie') 
toont. Standaard worden de gepubliceerde tarieven 
getoond. U kunt specifiek onderhandelde tarieven in 
Mijn UPS inschakelen via Factuurcontrole voor account 
onder Accountoverzicht of Accountonderhoud op 
ups.com. Raadpleeg pagina 11 in deze gids voor meer 
informatie. De API voor Tarieven biedt informatie over 
datums en tijdstippen voor levering voor alle diensten, 
met uitzondering van voor wegtransport (u dient 
daarvoor de Transittijden API te gebruiken).

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik op websites van verkopers en in offline 

back-end systemen

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
• Weergave van UPS-tarieven naast de tarieven van 
concurrenten van UPS

De API voor Tarieven ondersteunt hazmat-tarieven.

Opmerkingen: 
(1) Alleen webservice voor LTL Vracht 
(2) Alleen xml-bestanden van Gemini API's voor 
Luchtvracht

API-beperkingen
•  Om de Luchtvrachttarieven te kunnen zien, dient u 

de Gemini API's te gebruiken. Raadpleeg de webpagina 
voor de UPS Developer Kit en de Aankondigingen en 
API-updates voor een koppeling naar het aanvraagformulier 
voor de Gemini API's en voor de gids voor ontwikkelaars. 
Lees het aanvraagformulier goed door voor u toegang 
aanvraagt tot deze API.
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Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

API voor verzending
De API voor verzending ondersteunt de integratie van 
de verzendfunctionaliteit van UPS in bedrijfssystemen 
en -websites. Dankzij de integratie kunnen gegevens 
uit de toepassing van de verzender worden gebruikt 
zonder dat de gebruikers gegevens hoeven in te voeren. 
Bovendien ondersteunt de API de interne processen, 
zodat u gemakkelijk en gecontroleerd toegang hebt tot de 
verzending. De API voor verzending ondersteunt ook het 
volledige UPS Returns®-assortiment voor kleine pakketten, 
waaronder internationale returns. Daarnaast biedt de API 
classificatie van particuliere en commerciële UPS-adressen 
en controle van woonplaatsen, provincies en postcodes. 
De integratie van de UPS API voor verzending vereist veel 
tijd en expertise.

Hoe werkt de API voor verzending?
Het proces bestaat uit twee fases: de Bevestigingsfase, 
waarin de verzending wordt bevestigd, gevolgd door de 
Acceptatiefase, waarin de verzending wordt geaccepteerd. 
In beide fases wordt er een xml-aanvraag en -reactiepaar 
tussen de client en de server uitgewisseld. Merk op dat 
het annuleren of afzeggen van een verzending een eigen 
procedure en eigen berichttypen vereist.

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik op websites van verkopers (UPS Ready® 

aanbieders) en in offline back-end systemen
•  Geïntegreerd op een website en voorzien van 

toegangscontrole
•  Gebruik door leveranciers van toepassingen van 

derden die strikt worden gecontroleerd door het 
UPS Ready-programma

Beschikbaar in 103 landen voor kleine pakketten, in 4 landen voor 
LTL Vracht en in 36 landen voor Luchtvracht (Gemini API's)
Beschikbare versie(s):  xml en webservices (zie de opmerkingen) 
Beschikbare modi:  pakketten, LTL Vracht (1), Luchtvracht (2)

Toegangsvereisten:   twee afzonderlijke aanvragen 
voor toegang tot de test- en 
productieomgeving voor LTL Vracht 
en een handmatige aanvraag voor 
Luchtvracht via het aanvraagformulier 
voor de Gemini API's (zie de koppelingen 
in de UPS Developer Kit op ups.com)

Opmerkingen: 
(1) Webservice en JSON voor LTL Vracht 
(2) Alleen xml-bestanden van Gemini API's voor Luchtvracht

De API voor verzending ondersteunt hazmat-zendingen.
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Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

API voor verzending (vervolg)

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Weergave van UPS-tarieven naast de tarieven van 

concurrenten van UPS
•  Geen vergelijkingen van concurrenten in externe of 

online omgevingen
•  Geen hosting van de API voor Verzending op een 

website

API-beperkingen
•  Niet ondersteund: World Ease®-functies, 

batchverwerking en UPS Hundredweight 
Service®-aggregatie

De API voor verzending ondersteunt hazmat-zendingen.
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In 103 landen alleen beschikbaar voor kleine pakketten 
Beschikbare versie(s):  webservice, xml en JSON 
Beschikbare modi:  pakketten
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving voor door UPS 
goedgekeurde bedrijfsmodellen

Bedrijfsprocessen voor 
verzenden en tarieven (vervolg)

Transittijden API
Met de Transittijden API kunnen gebruikers de tijd voor 
het leveren van verschillende diensten vergelijken, zodat 
ze de beste service kunnen kiezen. De API biedt toegang 
tot alle beschikbare verzendservices van UPS voor alle 
wereldwijde locaties waar UPS actief is. De informatie 
bevat de geplande leverdatum en tijd en het aantal 
dagen dat het pakket onderweg is. Gebruikers zien de 
datum en het tijdstip voor pakketten voor vervoer over 
de weg. Daarbij wordt rekening gehouden met UPS-
feestdagen en weekends.

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik op websites van verkopers en in offline back-

end systemen

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Gebruik door externe logistieke dienstverleners die 

geen partij zijn bij de transactie
•  Voor het opstellen van transittijdtabellen op basis van 

bedrijfseigen informatie van UPS

API-beperkingen
• Geen
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In 31 landen alleen beschikbaar voor kleine pakketten
Beschikbare versie(s):  xml en JSON
Beschikbare modi:  pakketten
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving

Bedrijfsprocessen voor 
zichtbaarheid 

Quantum View® API
Quantum View®-gegevens bieden uitgebreide 
trackinginformatie die naadloos kan worden 
geïntegreerd in interne toepassingen, variërend 
van spreadsheets en eenvoudige databases tot 
ERP-systemen.

Updates van de status van de verzending kunnen 
automatisch worden gedownload naar een intern 
systeem. Dit kan zo regelmatig als maar kan, met 
een maximale interval van één uur, en in een aantal 
veelgebruikte bestandsindelingen (.csv, .xml, .txt of 
EDI ANSI of EDI EDIFACT). 
•  Uitgaand 
•  Binnenkomend 
•  Derden: huidige informatie over verzendingen wordt 

via Af fabriek, een derde of Factureren aan ontvanger 
gefactureerd aan een UPS-klant. 

Xml-diensten voor Quantum View
Informatie van Quantum View wordt gepresenteerd 
als 'gebeurtenissen'. Met deze API kan uw toepassing 
automatisch Quantum View-gebeurtenissen opvragen 
en de informatie verwerken in de processen van uw 
systeem. 

Abonnementen
Deze functie biedt u een mogelijkheid om aan te geven 
voor welke soorten Quantum View-gebeurtenissen 
u een bericht wilt ontvangen. U kunt abonnementen 
instellen voor uitgaande verzendingen, verzendingen 
die u moet ontvangen en verzendingen waarvoor een 
alternatieve factuurwijze geldt. Deze abonnementen 
kunnen activiteiten over het manifest, de oorsprong, 
levering en uitzonderingen bevatten. U kunt Quantum 
View-abonnementen aanmaken via ups.com. U beheert 
de soorten informatie die u ontvangt en het soort 
abonnement op ups.com. Neem contact op met uw 
verkoper om uw abonnement te activeren.

Bladwijzers
Voor gebruikers met een groot aantal activiteiten die al gauw 
veel beslag kunnen leggen op netwerkbronnen, kan de 
Quantum View API de hoeveelheid informatie die voor 
één aanvraag wordt geleverd, beperken. Deze limiet is 
circa 150 kB voor meerdere gecombineerde bestanden 
of 500 kB voor één bestand. Wanneer bestanden de limiet 
overschrijden, beperkt UPS een deel van de informatie. 
Er wordt vervolgens een speciale bladwijzer aan de reactie 
toegevoegd. Verstrek de oorspronkelijke aanvraag nogmaals 
maar dan inclusief de bladwijzer wanneer u de extra 
informatie ook wilt verkrijgen.
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Bedrijfsprocessen voor 
zichtbaarheid (vervolg)

Quantum View API (vervolg)

Indeling van de informatie
Wanneer uw toepassing Quantum View-gebeurtenissen 
opvraagt, retourneert de API alleen gebeurtenissen 
die nog niet eerder werden bekeken. De enige 
uitzonderingen op deze regel zijn aanvragen van 
bestandsnamen en van datums/tijdstippen. 

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•   Gebruik op websites van verkopers en in offline 

back-end systemen

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Gebruik door externe logistieke dienstverleners

API-beperkingen
•  Updates zijn batches en worden slechts elke 

30 minuten bijgewerkt
•  De bestanden moeten worden toegevoegd aan 

bestaande gegevens, zodat alleen de wijzigingen 
worden opgenomen in de updates

•  Er worden alleen scans van manifesten, uitzonderingen 
en leveringen in de bestanden opgenomen. Geen 
tussenscans (scans onderweg)
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In 103 landen alleen beschikbaar voor alle transportmethoden
Beschikbare versie(s):  webservice, xml en JSON 
Beschikbare modi:  alle modi 
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving

Bedrijfsprocessen voor 
zichtbaarheid (vervolg)

Tracking API
De Tracking API biedt inzicht zodat klanten hun 
bestellingen in een webwinkel kunnen volgen aan de 
hand van een referentie of bestelnummer. Uw klanten 
vinden specifieke details over de status van hun zending, 
inclusief de tijd en locatie van elke scan, naarmate 
het pakket dichter bij zijn eindbestemming komt. De 
trackinginformatie kan naadloos worden geïntegreerd 
in de opmaak van uw site.

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik op websites van verkopers en in offline 

back-end systemen

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Gebruik door externe logistieke dienstverleners die 

geen partij zijn bij de transactie
•  Gebruik door 'robots' die elk verzonden pakket volgen 

tot een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt

API-beperkingen
•  Limiet van 64 kB per reactie, ongeacht de omvang van een 

verzending
•  Voor verzendingen met 50 pakketten worden 

wellicht alleen gegevens over de eerste 15 pakketten 
geretourneerd, afhankelijk van de verzendgegevens die 
over de pakketten bekend zijn

•  Transactionele upload van trackingnummers, niet via 
batch

•  De API volgt slechts één tracking- of referentienummer 
per aanvraag

•  De scans van pakketten en gegevens over het gewicht zijn 
zes maanden beschikbaar

•  Het referentienummer kan vier maanden worden gevolgd
•  De informatie over de scan bij het afleveren is 

18 maanden beschikbaar
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In 45 landen alleen beschikbaar voor kleine pakketten
Beschikbare versie(s):  webservice, xml en JSON
Beschikbare modi:  alleen voor pakketten
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving voor door UPS 
goedgekeurde bedrijfsmodellen

Bedrijfsprocessen voor 
zichtbaarheid (vervolg)

UPS Signature Tracking® API
De UPS Signature Tracking API biedt dezelfde informatie 
als de Tracking API plus:
•  Naam en adres van de ontvanger
•  Betaalde bedrag voor contante betaling bij aflevering
•  Afbeelding van de handtekening op bewijs van 

aflevering

Verkopers kunnen een afbeelding van bewijs van 
aflevering in hun systemen opnemen, zodat deze 
automatisch proactief, in reactie op ontbrekende 
betalingen of in reactie op aanvragen van een bewijs 
van aflevering automatisch per e-mail, post of fax 
wordt verzonden. Het bewijs van aflevering bevat de 
handtekening van de ontvanger (indien verkregen). 
Daarom voldoet deze oplossing voor kopers die 
niet tevreden zijn over de door de chauffeur van UPS 
ingevulde (getypt door de service provider van de UPS 
chauffeur) handtekeninggegevens van de standaard 
Tracking API.

Opmerking: Voor de verwerking van aanvragen moet het 
accountnummer worden opgegeven. Trackingnummers 
die zijn gegenereerd door andere accounts zullen niet 
werken tenzij deze accounts worden toegevoegd onder 
'Accountoverzicht' in Mijn UPS voor het Mijn UPS-ID dat 
wordt gebruikt in de xml-aanvraag.

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik op websites van verkopers en in offline back-end 

systemen

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Gebruik door externe logistieke dienstverleners die geen 

partij zijn bij de transactie
•  Gebruik door 'robots' die elk verzonden pakket volgen 

tot een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt

API-beperkingen
•  Identiek aan die van Tracking API
•  Bijkomende opslagbeperking van handtekeningen tot 

18 maanden
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Bedrijfsprocessen voor 
internationale handel 

API voor papierloze documenten
De API voor papierloze documenten biedt u de 
mogelijkheid om gescande documenten bij uw 
verzendingen te uploaden. U hoeft dan geen afgedrukte 
verzenddocumenten aan de pakketten toe te voegen 
en voorkomt vertragingen in de verwerking. Deze API 
wordt gebruikt met andere manifestsystemen en met 
de API voor verzending. Deze mogelijkheid voorkomt 
de problemen die gepaard gaan met kwijtgeraakte of 
beschadigde formulieren. Bovendien kunt u naadloos 
en automatisch verzendingen koppelen aan de 
gescande documenten.

Opmerking: u dient te beschikken over een geldig 
zescijferig accountnummer en uw accountmanager 
bij UPS moet deze functie in uw account hebben 
ingeschakeld in de back-end systemen van UPS, zodat 
u Mijn formulieren uploaden op ups.com of de API 
voor papierloze documenten kunt gebruiken. Als het 
verzendnummer niet is ingeschakeld in de back-end 
systemen voor de uploadformulieren, zal de API voor 
papierloze documenten een harde fout retourneren.

In 68 landen beschikbaar voor kleine pakketten
Beschikbare versie(s):  webservice en JSON 
Beschikbare modi:  kleine pakketten
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving voor door UPS 
goedgekeurde bedrijfsmodellen

Verwerking via de API voor papierloze documenten
•  De webservice voor de API voor papierloze 

documentenkent drie activiteiten:
1.  Upload documenten naar 'Formulieroverzicht' 

(Zie 'API-beperkingen' op pagina 34).

2.  Verwijder geüploade documenten (één 
document-ID per verwijderingsverzoek).

3.  Verplaats geüploade documenten naar 
'Afbeeldingenarchief'.

Opmerking: u dient invoerformulieren op te stellen 
die de informatie die door de toepassing vereist is 
om de upload te starten en om verwijderings- en 
verplaatsingsaanvragen voor aangemaakte 
documentscans te verzamelen.
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Bedrijfsprocessen voor 
internationale handel (vervolg)

API voor papierloze documenten (vervolg)
Wanneer u de API voor papierloze documenten gebruikt 
in combinatie met de API voor verzending of met 
andere manifestsystemen, hebt u twee mogelijkheden:

Optie 1:
Stap 1:  Ga naar API voor papierloze documenten en vul 

een uploadaanvraag in. Upload uw documenten 
naar 'Formulieroverzicht' en ontvang een 
document-ID.

Stap 2:  Ga naar API voor verzending en dien een 
aanvraag in voor een binnenlandse of 
internationale verzending aan de hand van de 
document-ID uit Stap 1. De API voor verzending 
stuurt de documenten intern door naar een 
formulierarchief. U ontvangt als reactie een ID 
voor de formulierengroep. 

Optie 2:
Stap 1:  Ga naar API voor papierloze documenten en vul 

een uploadaanvraag in. Upload uw documenten 
naar 'Formulieroverzicht' en ontvang een 
document-ID.

Stap 2:  Ga naar API voor verzending en dien een aanvraag 
in voor een binnenlandse of internationale 
verzending. U ontvangt een identificatienummer 
en trackingnummer voor de verzending.

Stap 3:  Ga naar API voor papierloze documenten en 
verstrek het document-ID uit Stap 1 en het 
identificatienummer en trackingnummer uit 
Stap 2. Voltooi een aanvraag om het beeld te 
verplaatsen. De documenten worden dan naar 
het formulierarchief verplaatst en u ontvangt 
een ID voor de formulierengroep.

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Gebruik voor verzendingen waarvoor documentatie 

in interne bedrijfsprocessen of andere back-end 
systemen is vereist. Dit is niet voor webhosting.

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Gebruik door externe logistieke dienstverleners

API-beperkingen
•  De API kan meerdere bestanden en meerdere 

documenten per bestand verwerken.
–  De maximaal toegestane grootte voor elk bestand is 

1 MB met een totale maximaal toegestane grootte 
van 5 MB voor alle bestanden. 

–  Het maximaal toegestane aantal bestanden is 13, met 
niet meer dan 13 documenten per bestand of per 
verzending

•  Er zijn twee stappen om elke scan te documenteren. 
Stap 1: Upload de scan. 
Stap 2:  Verzend de scan via de API voor verzending of 

via de API voor papierloze documenten.
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In 34 landen beschikbaar voor kleine pakketten
Beschikbare versie(s):  webservice en JSON 
Beschikbare modi:  pakketten
Toegangsvereisten:   één aanvraag voor toegang tot de test- en 

productieomgeving voor door UPS 
goedgekeurde bedrijfsmodellen

Bedrijfsprocessen voor 
internationale handel (vervolg)

UPS TradeAbility® API
UPS TradeAbility biedt een reeks op informatie 
gebaseerde diensten waarmee u goederenbewegingen 
in internationale gebieden effectief kunt beheren. 
De UPS TradeAbility API's kunnen u helpen om de 
naleving van wet- en regelgeving te verbeteren, om 
uw operationele kosten te verlagen en om wereldwijde 
logistieke ketens en internationale bedrijfsprocessen te 
stroomlijnen.

•  API voor internationale kosten 
Schat de kosten voor internationale verzendingen: 
inclusief invoerrechten, douanekosten en belastingen. 
U kunt ervoor kiezen om invoerrechten standaard op 
te laten nemen in de schattingen. Om deze tarieven op 
verzendingen toe te laten passen, dient de verzender 
te zorgen voor goede documentatie. De API is geschikt 
voor transacties voor 99 producten per verzending van 
het land van herkomst naar het land van bestemming. 
Om de nauwkeurigste inschatting te bieden, moet 
de service wellicht worden verfijnd middels een serie 
interactieve aanvragen en antwoorden. Dit kan via 
het QueryRequest-element. De gebruiker verstrekt 
de aanvraag opnieuw en neemt antwoorden op aan 
de hand van EstimateRequest-elementen. Nadat UPS 
alle benodigde informatie heeft ontvangen, wordt een 
inschatting van de kosten gemaakt. 

•  API voor het scannen van geweigerde partijen 
Deze API bepaalt aan de hand van één bron wie er op de 
controlelijst van de Amerikaanse overheid staat. Daardoor 
kunt u actuele en nauwkeurige naleving van de regelgeving 
garanderen. De API staat enkelvoudige transacties en de 
selectie van verschillende instellingen toe, zodat u breder 
kunt zoeken. Er wordt in één bron gezocht naar namen en 
landen van bestemming. Daarnaast biedt de API specifieke 
redenen voor weigeringen. De bronnen worden vermeld.

•  API voor naleving van importwetgeving 
Deze API vermindert vertragingen bij de grens door naleving 
van landspecifieke handelsrelaties, procedures en beperkingen 
te optimaliseren voor een verzending daadwerkelijk wordt 
geëxporteerd. De informatie over de transacties is nog 
90 dagen toegankelijk. De API is geschikt voor transacties 
voor 99 producten per verzending van het land van 
herkomst naar het land van bestemming.

•  API voor detectie van exportvergunningen 
Deze API opent de nieuwste eisen van de VS ten aanzien van 
exportvergunningen op basis van het land van bestemming 
of op basis van informatie over grondstoffen, zoals het 
exportclassificatienummer, zodat het risico op boetes 
en sancties wordt verminderd. 
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Bedrijfsprocessen voor 
internationale handel (vervolg)

UPS TradeAbility API's (vervolg)

Goedgekeurde bedrijfsmodellen
•  Goedgekeurd voor eindgebruikers en UPS Ready® 

aanbieders

Niet goedgekeurde bedrijfsmodellen/-gebruiken
•  Geen hosting van de UPS TradeAbility API's door niet-

goedgekeurde derden

API-beperkingen
•  Geen zoekfunctie voor geharmoniseerde code
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UPS Developer 
Resource Center
UPS Developer Kit
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Hulpmiddelen en technische 
ondersteuning
U kunt het Developer Resource Center als volgt 
openen:
Stap 1:  Typ in de zoekmachine of zoek op ups.com naar 

UPS Developer Resource Center. 
Stap 2:  Selecteer de linkUPS Developer Resource Center 

of Developer Resource Center.
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Hulpmiddelen
Volg de drie belangrijkste stappen (en bijbehorende 
links) en links naar technische ondersteuning en de 
UPS Developer Kit-gemeenschap via het UPS Developer 
Resource Center. 

Stap 1: Integratie/planning
Meer informatie over de integratie van de UPS Developer 
Kit API's
Uw integratie plannen
Instructies voor ontwikkelaars bekijken
Een overzicht van beschikbare API 's bekijken

Stap 2: Aan de slag/instructies
De API voor gevaarlijke goederen controleert of zendingen 
van gevaarlijke goederen voldoen aan de gestelde 
vereisten en zorgt ervoor dat deze zendingen geldig zijn 
voor vervoer binnen het transportnetwerk van UPS.
De UPS Developer Kit User Guide bekijken
De Quick Reference Guide bekijken
De veelgestelde vragen over de developer kit bekijken

Stap 3: Ontwikkelaars: API's downloaden
Uw API-referenties verkrijgen en beheren en developer 
kits downloaden.
Toegang tot de UPS Developer Kit
Toegang tot Gemini Downloads en de Tool Kit
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Technische ondersteuning
U kunt via vier kanalen ondersteuning krijgen voor 
de API's uit de UPS Developer Kit. Deze zijn allemaal 
toegankelijk via het UPS Developer Resource Center. 
Raadpleeg pagina 40 voor informatie over hoe u het 
UPS Developer Resource Center kunt openen.

Ondersteuning voor de UPS Developer Kit
1.  UPS Developer Kit-gemeenschap 

Dit is een forum waar ontwikkelaars vragen stellen 
en beantwoorden en informatie delen. De reactietijd 
kan verschillen. Er is ook een systeemstatuspagina 
waarmee geregistreerde klanten zich kunnen 
abonneren om e-mails te ontvangen als er op deze 
webpagina wijzigingen worden geplaatst.

2.  Technische ondersteuning per e-mail (voorkeur) 
Dit is het ondersteuningskanaal voor technische 
ondersteuning en voor vragen over integratie van de 
API. U kunt het kanaal openen door u aan te melden 
en uw xml-aanvraag-/reactiebestanden en andere 
informatie over uw integratie bij te voegen. De 
technische ondersteuning per e-mail is alleen geschikt 
voor xml-aanvragen en -reacties. De medewerkers 
kunnen klanten en ontwikkelaars niet adviseren 
over hoe ze de xml-code in hun interne of extern 
aangekochte software kunnen integreren.

011-2345678

devries@ups.com

Piet de Vries
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Technische ondersteuning (vervolg)

Ondersteuning voor de UPS Developer Kit (vervolg)
3.  Telefonische ondersteuning voor algemene vragen 

(beperkt tot ondersteuning voor navigatie op 
ups.com) 
De telefonische ondersteuning is de minst uitgebreide 
optie voor ondersteuning voor ontwikkelaars. 
Dit kanaal biedt antwoord op vragen over de 
gebruikersinterface op ups.com en over hoe u 
toegang kunt krijgen tot de API's. Ook kunt u bij dit 
kanaal terecht voor informatie over het proces voor 
het aanvragen van toegangscodes. U vindt hier geen 
technische ondersteuning voor problemen met 
en vragen over xml-aanvragen en -reacties. Voor 
dergelijke vragen dient u gebruik te maken van de 
technische ondersteuning per e-mail.

4.  Veelgestelde vragen over de UPS Developer Kit 
Dit is een pdf-document dat u kunt openen en 
downloaden om zelfstandig antwoorden te 
vinden op vragen. Het document bevat meer 
dan 240 veelgestelde vragen over alle modi en 
diensten die worden ondersteund door de API's uit 
de UPS Developer Kit. Het document is ook online 
beschikbaar in de UPS Developer Kit-gemeenschap.
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Technische ondersteuning (vervolg)

Technische ondersteuning per e-mail verkrijgen
Stap 1:  Klik rechts op de pagina Developer Resource 

Center op E-mail sturen naar UPS.

Stap 2:  Vul uw naam en e-mailadres in en selecteer 
onder 'Ondersteuningscategorie' de optie 
Technische ondersteuning en onder 
'Onderwerp' Developer Resources. Klik 
vervolgens op Volgende.

devries@ups.com

Piet de Vries
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Technische ondersteuning (vervolg)

Technische ondersteuning per e-mail verkrijgen 
(vervolg)
Stap 3:  Scrol omlaag en vul de rest van het formulier in, 

waaronder:
– Uw telefoonnummer
– De ontwikkelingsfase
–  Developer Resource - dit is de API die u integreert

•  Voeg uw xml-aanvraag/reactiepaar toe (u moet zijn 
aangemeld om bestanden te kunnen toevoegen).

•  Vermeld een relevante beschrijving van het probleem 
in het veld Wat is uw vraag of opmerking?

• Klik op E-mail versturen

devries@ups.com

Piet de Vries

011-2345678
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Technische ondersteuning (vervolg)

Openingstijden en reactietijden van technische 
ondersteuning

Primaire technische ondersteuning per e-mail
•  Openingstijden zijn van 8.00 uur tot 20.00 uur EST 

maandag t/m vrijdag
•  We streven er naar om aanvragen per e-mail binnen 

vier uur na ontvangst te beantwoorden.
•  Onder kantooruren wordt verstaan de openingsuren 

van de afdeling Technische ondersteuning wanneer 
de technici werkzaam zijn (met uitzondering van 
UPS-feestdagen)

Opmerking: als u buiten kantooruren een aanvraag 
per e-mail stuurt, begint de reactietijd van vier uur 
de volgende ochtend om 8.00 uur EST maandag t/m 
vrijdag.

Ondersteuning voor escalaties 
•  Openingstijden zijn van 8.00 uur tot 20.00 uur EST 

maandag t/m vrijdag
•  De reactietijd is binnen 24 uur tijdens normale 

openingstijden
• Gesloten tijdens het weekend en UPS-feestdagen

Opmerking: Als u een e-mail ontvangt van de technische 
ondersteuning waarin wordt gemeld dat uw casenummer 
# is geëscaleerd, begint de geplande reactietijd van 
24 uur op het moment dat u de e-mail ontvangt (mits de 
afdeling voor ondersteuning voor escalaties is geopend). 
Als dat niet het geval is, begint de reactietijd zodra de 
afdeling is geopend. Dit betekent dat als u uw case om 
20.30 uur op vrijdag wordt geëscaleerd, u uiterlijk op 
de daaropvolgende maandag om 8.00 uur 's ochtends 
een e-mail ontvangt (zaterdagen, zondagen en UPS-
feestdagen worden niet meegerekend). De reactietijd is 
de tijd vanaf het moment dat de case is geëscaleerd plus 
24 uur, waarbij weekends en UPS-feestdagen niet worden 
meegerekend.


