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Een handleiding voor het verplaatsen van de WorldShip-verzendsoftware 
naar een andere pc

Wanneer moet je deze handleiding gebruiken?
  Om jouw pc te upgraden van het ene besturingssysteem naar het andere
  Om WorldShip van de ene pc naar de andere te verplaatsen

Opmerking: Het installatietype moet hetzelfde blijven op het geüpgradede 
systeem of de nieuwe pc (bijvoorbeeld afzonderlijk werkstation naar 
afzonderlijk werkstation of beheerder naar beheerder, enz.). Houd er 
rekening mee dat deze instructies alleen voor jouw WorldShip-gegevens 
gelden. Raadpleeg Microsoft® voor instructies over het maken van een back-
up van gegevens en programma's op jouw pc die niet zijn gekoppeld aan 
WorldShip.
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Aan de slag met de installatie

Stap 1: Voer WorldShip End of Day uit voor 
openstaande gegevens voordat je een back-up 
van jouw WorldShip-gegevens maakt

Stap 2: jouw ODBC DSN-namen voor 
importeren/exporteren bepalen
Als je importeren/exporteren uitvoert in WorldShip, 
ga dan naar stap 6: jouw ODBC DSN-namen voor 
importeren/exporteren bepalen. Zo niet, ga 
dan verder naar stap 3: een back-up maken van 
WorldShip-gegevens met behulp van het WorldShip-
hulpprogramma.

Stap 3: een back-up maken van WorldShip-
gegevens met behulp van het WorldShip-
hulpprogramma
1. Klik op het Startmenu.
2. Om het hulpprogramma te openen, kies je 

'Programma's' of 'Alle programma's > UPS > 
'WorldShip-hulpprogramma'. Of typ in de zoekbalk 
'UPS WorldShip-hulpprogramma'.
Opmerking: Als je Windows 7 gebruikt, klik dan met 
de rechtermuisknop op 'WorldShip-hulpprogramma' 
en selecteer 'Uitvoeren als beheerder'.

3. Als je jouw installatietype al kent (standalone/single 
of LAN-beheerder), sla deze stap dan over. Zo niet, ga 
naar stap 7: jouw installatietype bepalen. Onthoud 
dat het installatietype hetzelfde moet blijven op het 
geüpgradede systeem of de nieuwe pc (afzonderlijk 
werkstation naar afzonderlijk werkstation of beheerder 
naar beheerder, enz.).

4. Dubbelklik op het hoofdscherm van het 
hulpprogramma op 'Gegevensonderhoud'.

5. Klik op het gegevensonderhoudsscherm op 'Back-up' 
om een back-up te maken van de WorldShip-database. 
Je hoeft geen back-up te maken van de UPSNRFRvlDB. 
Dit is optioneel.
Opmerking: Als je een bericht ontvangt dat er 
gebruikers verbonden zijn met de database, klik dan 
op de OK-knop en klik opnieuw op 'Back-up'.

(Vervolg op de volgende pagina)
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6. Wanneer de back-up met succes is voltooid, zal het 
hulpprogramma jou de locatie van jouw back-up 
meedelen. Het is belangrijk om deze locatie te noteren.

7. Klik op OK.
8. Sluit het hulpprogramma af.
9. Blader met behulp van Deze computer of Microsoft® 

Windows Explorer® naar de hierboven vermelde 
locatie van de databaseback-up. Kopieer de map naar 
een netwerkschijf of een externe schijf.
Opmerking: kopieer geen mappen naar een 
lokaal station op de pc. Tijdens de upgrade van het 
besturingssysteem worden de bestanden en mappen 
op de lokale pc verwijderd.

10. Blader met behulp van Deze computer of Microsoft 
Windows Explorer naar de map waarin WorldShip is 
geïnstalleerd. Bijvoorbeeld: C:\UPS\WSTD. Kopieer 
de volgende mappen en alle inhoud naar een 
netwerkschijf of naar een externe schijf:

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

Opmerking: Als dit een beheerderswerkstation 
is, bevindt de map \UPS\WSTD\ImpExp zich in de 
gedeelde beheermap.

11. Bij deze procedure zijn alleen jouw WorldShip-
gegevens opgeslagen. Raadpleeg Microsoft voor 
instructies over het maken van een back-up van 
andere programma's en gegevens. Nadat jouw 
besturingssysteem is geüpgraded, kan je doorgaan 
met stap 5: WorldShip installeren op het nieuwe 
besturingssysteem of de nieuwe pc.

Aan de slag met de installatie (vervolg)
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Stap 4: jouw besturingssysteem upgraden
Raadpleeg deze instructies:
  Maak een back-up van gegevens en programma's die 
niet aan WorldShip zijn gekoppeld.
  Upgrade jouw besturingssysteem.

Stap 5: WorldShip installeren op het nieuwe 
besturingssysteem of de nieuwe pc
1. Installeer WorldShip op het nieuwe systeem. Zorg 

ervoor dat je hetzelfde WorldShip-installatietype, 
LAN-beheerder of Single, kiest als het oorspronkelijke 
installatietype van WorldShip.

2. Wanneer het systeem opnieuw opstart, zal WorldShip 
opstarten en doorgaan met de installatie.

3. Configureer 'Communicatie', maar ANNULEER 
het opstarten van WorldShip wanneer je bij het 
registratieproces komt. Je herstelt jouw geback-upte 
database (waardoor deze stap overbodig is). Klik op 
OK om te bevestigen dat je het registratieproces wilt 
beëindigen.

4. Kopieer de map met de back-up van de database naar 
het systeem, zoals vermeld in stap 3: een back-up 
maken van WorldShip-gegevens met behulp van het 
WorldShip-hulpprogramma.

5. Herstel de volgende mappen naar dezelfde 
mappenstructuur op het nieuw geïnstalleerde 
WorldShip-systeem. 
a. \UPS\WSTD\Archive 
b. \UPS\WSTD\Backup 
c. \UPS\WSTD\ImpExp
Opmerking: Als dit een LAN-beheerderswerkstation 
is, bevindt de map \UPS\WSTD\ImpExp zich in de 
gedeelde beheermap.

6. Open het hulpprogramma.
7. Dubbelklik op het hoofdscherm van het 

hulpprogramma op 'Gegevensonderhoud'.
8. Klik op het gegevensonderhoudsscherm op 

'Herstellen' en blader naar het databasebestand dat 
eerder op het oude systeem is aangemaakt en naar 
het nieuwe systeem is gekopieerd.
Opmerking: Als je een bericht ontvangt dat er 
gebruikers verbonden zijn met de database, klik je op 
de OK-knop en klik je opnieuw op 'Herstellen'.

(Vervolg op de volgende pagina)

Upgrade jouw besturingssysteem  
en installeer de WorldShip-verzendsoftware
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9. Markeer het juiste bestand onder het venster 
'Beschikbare back-ups' en klik op 'Herstellen'.

10. Klik op 'Ja' om alle bestanden in de map te herstellen.
11. Klik op OK op het scherm om aan te geven dat 

jouw back-upbestanden met succes zijn hersteld.
12. Sluit het hulpprogramma af.
13. Als je importeren/exporteren uitvoert in WorldShip, 

ga dan naar stap 8: ODBC DSN's opnieuw 
aanmaken. Als je dat niet doet, ga dan verder met 
de volgende stap.

14. Start WorldShip. Als het registratiescherm verschijnt 
tijdens het opstarten van WorldShip, klik dan op 
'Voltooien' om het registratieproces te voltooien.

15. Installeer de printerstuurprogramma's opnieuw. 
Stuurprogramma's voor thermische printers 
moeten worden geïnstalleerd via WorldShip.

Je hebt de installatie van WorldShip voltooid.

Upgrade jouw besturingssysteem  
en installeer de WorldShip-verzendsoftware (vervolg)
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Stap 6: jouw ODBC DSN-namen voor 
importeren/exporteren bepalen
Als je importeren/exporteren uitvoert in WorldShip, heb je de 
bestaande ODBC DSN-namen voor importeren/exporteren 
nodig zodat ze opnieuw kunnen worden aangemaakt op het 
geüpgradede of nieuwe systeem. Volg deze stappen om de 
bestaande ODBC DSN-namen voor importeren/exporteren 
te vinden.
1. Start WorldShip.
2. Selecteer 'Gegevens importeren/exporteren' in de 

werkbalk.
3. Kies 'Kaart aanmaken/bewerken'.
4. Noteer de namen en exacte spelling van elke invoer 

die wordt weergegeven onder de kolom 'ODBC  
DSN/locatie'.
Opmerking: Om de WorldShip-functie importeren/
exporteren op de nieuwe pc te kunnen blijven 
gebruiken, moet je dezelfde ODBC DSN's op exact 
dezelfde manier configureren als op de oude pc.

5. Sluit WorldShip.
6. Keer terug naar stap 3: een back-up maken van 

WorldShip-gegevens met behulp van het WorldShip-
hulpprogramma.

Jouw ODBC DSN-namen voor importeren/exporteren bepalen
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Stap 7: jouw installatietype bepalen
Om jouw installatietype te bepalen, kies je 
'Weergeven' > 'WorldShip-informatie' in het 
hoofdscherm van het hulpprogramma.

1. Jouw installatietype wordt weergegeven onder het 
vak 'Verzender' aan de linkerkant van het scherm.

2. Noteer jouw installatietype.
Opmerking: Deze procedures kunnen alleen worden 
gebruikt als het installatietype hetzelfde is op de 
nieuwe of geüpgradede pc.

3. Klik op 'Afsluiten' om terug te keren naar het 
hoofdscherm van het hulpprogramma.

4. Keer terug naar stap 3: een back-up maken van 
WorldShip-gegevens met behulp van het WorldShip-
hulpprogramma.

Stap 8: ODBC DSN's opnieuw aanmaken
Als je importeren/exporteren uitvoert in WorldShip, moet 
je de ODBC DSN's opnieuw aanmaken.
1. ODBC-beheerder starten op een 32-bits systeem:
 a.  Klik op Start > Configuratiescherm > 

Systeembeheer > Gegevensbronnen (ODBC)
2. ODBC-beheerder starten op een 64-bits systeem:
 a.  Kies Lokale schijf (C:) in Deze computer
 b.  Ga naar Windows > SysWOW64
 c.  Selecteer 'odbcad64.exe' om de ODBC-beheerder 

te starten
3. Maak nieuwe ODBC DSN's aan met behulp van de 

informatie van stap 6: jouw ODBC DSN-namen voor 
importeren/exporteren bepalen. Onthoud dat de 
ODBC DSN-namen exact hetzelfde moeten zijn als op 
de oude computer (let op: ze zijn hoofdlettergevoelig).

4. Keer terug naar stap 5: WorldShip installeren op het 
nieuwe besturingssysteem of de nieuwe pc.

Installatietype selecteren en ODBC DSN's opnieuw aanmaken
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