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Lista de verificação de pré-instalação do WorldShip 
1.  Se atualizar o WorldShip para uma versão mais 
recente, verifique a compatibilidade:
Você pode ter integrado o WorldShip com um 
aplicativo UPS Ready® de fornecedor (ou de terceiros). 
Devido a mudanças na estrutura do banco de dados 
do WorldShip, esses aplicativos podem não ser 
compatíveis com a versão mais recente do WorldShip. 
Não atualize até entrar em contato com o fornecedor 
UPS Ready (ou outro terceiro). 

2. Verifique os requisitos do sistema: 
A atualização do WorldShip requer que você tenha o 
Microsoft® Windows 8.1, Windows 10 ou Windows 11 
para começar a instalação. 
Para identificar qual Sistema Operacional e Service Pack 
você tem (sistemas que não sejam o Windows 8): 
   Clique em Iniciar na barra de tarefas do Windows, 
selecione Programas, Acessórios e Ferramentas do 
Sistema e selecione Informações do Sistema. 

    A versão do Sistema Operacional e o Service Pack 
será exibido na janela Informações do Sistema. 

 Recomendações de memória: 
    Windows 8.1 (1 GB - 32 bits e 2 GB - 64 bits) 
    Windows 10 (1 GB - 32 bits e 2 GB - 64 bits) 
    Windows 11 (1 GB - 32 bits e 2 GB - 64 bits) 

CUIDADO: Não prossiga caso o seu sistema não esteja com 
a versão correta do Sistema Operacional e Service Pack. 

3. Verifique os direitos administrativos do PC: 
Certifique-se de que a conta de usuário usada para fazer 
login nos sistemas operacionais Microsoft Windows 
tenha todos os direitos administrativos do PC. 

4. Use o WorldShip Support Utility para fazer backup ou 
mover seus dados existentes.

    No Windows 8.1: Na janela Iniciar, clique com o botão 
direito no bloco UPS WorldShip Support Utility e 
selecione Executar como Administrador. 

    No Windows 10 ou Windows 11: Na janela Iniciar, 
clique em Todos os Aplicativos, em UPS e, em 
seguida, clique com o botão direito em UPS Support 
Utility e selecione Executar como Administrador. 

    Clique em Manutenção de Dados e em Backup em 
Operações de Banco de Dados. Observe a localização 
do backup.
Observação: Para mais informações sobre como 
fazer backup, restaurar e mover o WorldShip para 
outro computador, consulte nosso guia "Movendo 
WorldShip para Outro PC.”

5. Arquive o Histórico de Remessa do WorldShip para 
melhorar o desempenho e o processamento: 

    Inicie o WorldShip, selecione Histórico na guia Página 
Inicial, selecione Arquivar/Restaurar e, em seguida, 
Arquivar Remessa.  

    Especifique um intervalo de datas ou selecione 
Todas as Remessas, e clique em OK.
Observação: Os últimos 14 dias do histórico não 
serão excluídos, e o histórico que for excluído pode ser 
restaurado quando necessário.

    Clique em Sim na janela que aparece, solicitando que 
o backup do banco de dados seja executado. 

6. Verifique se há software antispyware, antimalware e 
antivírus: 
Desabilite os programas antispyware, antimalware 
e antivírus que possam conflitar com a instalação do 
WorldShip. 

7. Encerre os aplicativos abertos: 
Encerre todos os outros programas em execução 
na barra de tarefas, pois o WorldShip requer uma 
reinicialização durante o processo de instalação, 
incluindo Microsoft Outlook®, Internet Explorer®, 
Excel®, etc.

8. Comissionamento do WorldShip usando uma Conta 
de Remetente:
Para fins de verificação, você será solicitado a registrar 
seu plicativo usando informações de fatura recentes.  
Localize uma fatura recente, pois você precisará destas 
informações antes de iniciar o envio com o WorldShip. 
Consulte a seção Registrar na UPS deste guia para obter 
mais informações. 
CUIDADO: Usuários do Microsoft Windows 8.1/
Windows 10/Windows 11, leiam abaixo. 
Na conclusão do processo de instalação do WorldShip, 
você precisará reinicializar o PC. Após a reinicialização, 
o Microsoft Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 
pode impedir a inicialização automática do aplicativo 
WorldShip. Se isto ocorrer, inicie o WorldShip usando 
o ícone do WorldShip em sua área de trabalho. Se você 
optou por não colocar o ícone do WorldShip em sua 
área de trabalho, você pode iniciar o WorldShip da 
seguinte maneira: 

    No Windows 8.1: Na janela Iniciar, clique no bloco 
UPS WorldShip. 

    No Windows 10 ou Windows 11: Na janela Iniciar, 
clique em Todos os Aplicativos, em UPS e clique no 
bloco UPS WorldShip.



 3

Guia de Instalação e Atualização do WorldShip® Shipping Software

Verifique os requisitos e a compatibilidade do sistema da versão mais recente do WorldShip em ups.com/us/en/
business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page. O WorldShip é elegível para atualização se você estiver 
em uma das duas versões mais recentes do software. Se você estiver usando uma versão mais antiga, deverá ligar 
para o Suporte Técnico da UPS.

1.  Conclua o processo de Fim do Dia antes de atualizar 
(se necessário). Reinicie o WorldShip assim que o Fim do 
Dia for concluído. 

2.  Baixe e execute a instalação na web Acesse ups.com/
us/en/business-solutions/business-shipping-tools/
worldship.page. Observe o destino do download.

3.  Na tela de Configuração do WorldShip, siga as 
instruções e selecione seu idioma de aplicativo 
preferido, local de instalação e país/território. Clique em 
Avançar quando terminar.

4.  Na tela do Contrato de Licença, aceite o Contrato de 
Tecnologia UPS® selecionando Aceito os Termos do 
Contrato de Licença e clique em Instalar. 

5.  Aguarde enquanto o processo de instalação atualiza 
o WorldShip. Ao final de uma instalação bem sucedida, 
você será solicitado a reiniciar o seu computador. Caso 
o seu PC exija uma senha, será necessário conectar-se e 
digitar a senha. 

Atualização de Download Automático 
Se um pacote de Instalação pela Web for baixado, o 
WorldShip solicitará que você atualize agora ou mais 
tarde. Se você não atualizar agora, um botão Instalar será 
adicionado à barra de ferramentas personalizada para uso 
posterior. 

Atualizar o aplicativo WorldShip existente para a versão 
mais recente

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Você pode instalar o WorldShip em uma Estação de Trabalho Independente ou em uma Estação de Trabalho que faça 
parte de um Grupo de Trabalho.  
O WorldShip não deve ser instalado em um servidor. 

Instalação em uma Estação de Trabalho 
Independente: 
1.  Baixe e execute a instalação na web 
Acesse ups.com/us/en/business-solutions/business-
shipping-tools/worldship.page. Observe o destino do 
download.

2.  Na tela de Configuração do WorldShip, siga as
instruções e selecione o idioma do aplicativo de 
sua preferência e, em seguida, instale o local e 
país/território. Na tela Seleção do Tipo de Instalação, 
selecione Estação de Trabalho Independente e clique 
em Instalar. Clique em Avançar quando terminar.

3.  Na tela do Contrato de Licença, aceite o 
Contrato de Tecnologia UPS® selecionando Aceito os 
Termos do Contrato de Licença e clique em Instalar. 

4.  Aguarde enquanto o processo de instalação atualiza o 
WorldShip. Ao final de uma instalação bem sucedida, 
você será solicitado a reiniciar o seu computador. Caso 
o seu PC exija uma senha, será necessário conectar-se e 
digitar a senha. 

Instalar o WorldShip em uma Estação de Trabalho 
Independente ou parte de um Grupo de Trabalho

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Se você deseja permitir que vários remetentes processem pacotes usando o mesmo banco de dados, você pode instalar 
o WorldShip em um grupo de configuração de Grupo de Trabalho. Instalar o WorldShip em uma configuração de Grupo de 
Trabalho exige que uma estação de trabalho Independente Administrativa do Grupo de Trabalho seja instalada primeiro. 
Após a instalação da estação de trabalho Administrativa do Grupo de Trabalho, uma ou mais estações de trabalho 
Remotas do Grupo de Trabalho podem ser instaladas para compartilhar o banco de dados localizado na estação de 
trabalho Administrativa do Grupo de Trabalho. 
O WorldShip é projetado para ter o banco de dados baseado em uma estação de trabalho Administrativa do Grupo de 
Trabalho. O WorldShip não está projetado para ter o banco de dados compartilhado em um servidor de arquivo de rede. 
Além disso, um grupamento de configuração de Grupo de Trabalho exige que seja definida uma “pasta da unidade de rede 
compartilhada”. A unidade de rede compartilhada é o local para os arquivos (outros que não sejam o banco de dados) que 
necessitarão ser acessados por todas as estações de trabalho no grupamento de configuração de Grupo de Trabalho. 
Observação: Você pode configurar o Agendador de Tarefas no WorldShip para fazer backups diários do banco de 
dados. Esses backups podem ser armazenados em um servidor. Para obter instruções passo a passo, pesquise Editor de 
Agendamento de Tarefas usando a barra Pesquisar Ajuda na guia Suporte no WorldShip. 

Instruções de Pré-Instalação: Crie uma pasta para instalar os arquivos compartilhados do WorldShip. Esta pasta deve ser uma 
pasta compartilhada da Microsoft® e pode estar na estação de trabalho Administrativa do Grupo de Trabalho ou em qualquer 
unidade que seja acessível a partir da estação de trabalho Administrativa do Grupo de Trabalho, bem como nas estações de 
trabalho Remotas do Grupo de Trabalho. Esses arquivos devem ser instalados em uma pasta diferente dos arquivos locais.

Instalação da estação de trabalho Administrativa do Grupo de Trabalho: 

Instalar o WorldShip em uma configuração de Grupo 
de Trabalho

1.  Baixe e execute a instalação na web 
ups.com/us/pt/business-solutions/business-shipping-
tools/worldship.page 

2.   Na tela Configuração do WorldShip, selecione o seguinte: 
   Idioma do Aplicativo — Selecione o idioma no qual 
deseja que o WorldShip seja instalado. 
   Local da Instalação — {Opcional: Clique em Opções 
e selecione onde deseja que o WorldShip seja 
instalado. O WorldShip criará as pastas \UPS\WSTD e 
as colocará nos dois locais que você selecionar. 
   País/Território de Instalação — Selecione o 
país/território onde o WorldShip será instalado. 
   Selecione ou Desmarque Adicionar Atalho ao 
WorldShip na Área de Trabalho. Marque a caixa se 
necessário. 
   Quando terminar, clique em Avançar. 

3.  Na tela do Contrato de Licença, aceite o 
Contrato de Tecnologia UPS® selecionando Aceito os 
Termos do Contrato de Licença e clique em Avançar. 

4.  Na tela Seleção do Tipo de Instalação, escolha o seguinte: 
   Para o tipo de instalação desejado, selecione Admin 
do Grupo de Trabalho. 
   Para obter o local para instalar os arquivos 
compartilhados pelo Admin e pelo Remoto, clique 
em Procurar (...) e selecione o local na caixa Local 
Compartilhado do Admin do Grupo de Trabalho. 
Quando terminar, clique em Instalar. 

5.  Aguarde enquanto o processo de instalação copia os 
arquivos. 
Ao final de uma instalação bem sucedida, você será 
solicitado a reiniciar o seu computador. Caso o seu PC 
exija uma senha, será necessário conectar-se e digitar a 
senha. 

Estação(ões) de Trabalho Remota(s) do Grupo de Trabalho: 
Como padrão, a Estação de Trabalho Remota do Grupo 
de Trabalho pode realizar funcionalidades limitadas. O 
Administrador do Grupo de Trabalho pode configurar 
estações remotas para realizar funções adicionais do 
WorldShip. 
Observação: Se você instalou recentemente o TCP/IP, 
pode ser que você veja outras janelas ou lhe seja solicitado 
informações adicionais.

(Continuação na próxima página) 

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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Instalação a partir de uma unidade 
compartilhada: 
Você tem a opção de instalar estações de trabalho Remotas 
do Grupo de Trabalho a partir dos arquivos de instalação 
armazenados no drive compartilhado (o local do drive 
compartilhado foi designado durante a instalação da 
estação de trabalho Administrativa do Grupo de Trabalho). 
Os arquivos de instalação podem ser encontrados no 
subdiretório \UPS\WSTD\Remote\Install\Disk1 da pasta do 
drive compartilhado. 
1.  Na tela Configuração do WorldShip, selecione o seguinte: 

   Diretório de Destino Local - Opcional: Clique em 
Opções e selecione onde deseja que o WorldShip seja 
instalado. O WorldShip criará as pastas \UPS\WSTD e as 
colocará nos dois locais que você selecionar. 
   Local Compartilhado do Administrador do Grupo de 
Trabalho — Este campo é somente leitura e exibe 
o local compartilhado que foi configurado pelo 
Administrador do Grupo de Trabalho. 
   País/Território de Instalação — Selecione o 
país/território onde o WorldShip será instalado. 
   Por padrão, um atalho para o WorldShip será criado 
em sua área de trabalho. 
   Quando terminar, clique em Avançar. 

2.  Na tela do Contrato de Licença, aceite o 
Contrato de Tecnologia UPS selecionando Aceito os 
Termos do Contrato de Licença e clique em Avançar. 

3.  Aguarde enquanto o processo de instalação copia os 
arquivos. 
Ao final de uma instalação bem sucedida, você será 
solicitado a reiniciar o seu computador. Caso o seu PC 
exija uma senha, será necessário conectar-se e digitar a 
senha. 
Para clientes dos EUA que desejam instruções mais 
detalhadas, acesse ups.com/us/en/business-solutions/
business-shipping-tools/worldship-support.page e 
clique em Exibir Guias de Suporte na seção Guias 
e selecione Instalar em uma Estação de Trabalho 
Independente ou em uma Estação de Trabalho de 
Grupo de Trabalho.

Instalação a partir da Web: 
1.  Baixe e execute a instalação na web: 
ups.com/us/pt/business-solutions/business-shipping-
tools/worldship.page 

2.   Na tela Configuração do WorldShip, selecione o 
seguinte: 
   Idioma do Aplicativo — Selecione o idioma no qual 
deseja que o WorldShip seja instalado. 
   Local da Instalação — {Opcional: Clique em Opções 
e selecione onde deseja que o WorldShip seja 
instalado. O WorldShip criará as pastas \UPS\WSTD e 
as colocará nos dois locais que você selecionar. 
   País/Território de Instalação — Selecione o país/
território onde o WorldShip será instalado. 
   Selecione ou desmarque a caixa de seleção Adicionar 
Atalho ao WorldShip na Área de Trabalho conforme 
necessário. 
   Quando terminar, clique em Avançar. 

3.   Na tela do Contrato de Licença, aceite o Contrato de 
Tecnologia UPS selecionando Aceito os Termos do 
Contrato de Licença e clique em Avançar. 

4.  Na tela Seleção do Tipo de Instalação, escolha o seguinte: 
   Para o tipo de instalação desejada, selecione Grupo 
de Trabalho Remoto. 
   Para obter o local para instalar os arquivos 
compartilhados instalados pelo Admin, clique em 
Procurar (...) e selecione o local na caixa Local 
Compartilhado do Admin do Grupo de Trabalho. 
   Quando terminar, clique em Instalar. 

5.   Aguarde enquanto o processo de instalação copia os 
arquivos. 
Ao final de uma instalação bem sucedida, você será 
solicitado a reiniciar o seu computador. Caso o seu PC 
exija uma senha, será necessário conectar-se e digitar a 
senha.

Instalar o WorldShip em uma configuração de Grupo 
de Trabalho (Continuação)

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship/worldship-support.pag
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
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O WorldShip exige comunicações eletrônicas para transmitir informações de pacote e o rastreamento. 
Para Acesso Direto: TCP/IP.

Configuração das comunicações: 
Ao iniciar o WorldShip pela primeira vez, você verá a janela 
Configuração de Comunicações. Selecione o método de 
conexão Acesso Direto e forneça todas as informações 
necessárias para concluir a configuração da conexão: 

   Acesso Direto: uma conexão direta ou de banda larga 
à Internet que não exija discagem, como Rede de 
Área Local (LAN),  Rede de Longa Distância (WAN), 
Linha Digital de Assinante (DSL) ou cabo. O Acesso 
Direto geralmente oferece a conexão mais rápida. 
   Você pode precisar identificar o servidor proxy com o 
endereço URL, porta e informação de autorização. Se 
um servidor proxy for usado, você também deve usar 
configurações do navegador. 

Reconfiguração das comunicações: 
Você deve reconfigurar as comunicações quando as suas 
configurações do servidor proxy forem alteradas. 
1. Na guia Ferramentas, selecione Mais Ferramentas e, 
em seguida, Configuração das comunicações. 

2. Na janela de Configuração das Comunicações, faça as 
alterações necessárias e clique em Avançar. 

3.  Continue realizando as alterações conforme necessário. 
Clicar em Terminar para salvar sua nova configuração. 
Você deve reconfigurar as comunicações quando 
ocorrer qualquer uma das seguintes situações: 
   O acesso direto à Internet se torna disponível. 
   Você altera as configurações do servidor proxy para 
Acesso Direto. 
   Você deseja adicionar ou remover um método de 
conexão.

Configuração das Comunicações
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Uma vez que o aplicativo tenha sido instalado com sucesso, você deve registrar-se junto à UPS para enviar pacotes usando 
o WorldShip. 

1. Depois que a instalação do WorldShip for concluída 
e você configurar as comunicações, a janela Registrar-
se na UPS será exibida. Insira as informações sobre sua 
empresa, onde o sistema está instalado e o número da 
sua conta UPS e clique em Concluir. 

2. Se a tela Autenticar suas Informações de Fatura for 
exibida, preencha as informações solicitadas e clique 
em Enviar. 
   Clique no seletor de datas do calendário para 
selecionar a data de sua fatura.
   Insira o número da fatura de 13 caracteres.
   Insira as taxas exatas mostradas no campo "Taxas neste 
período" da fatura (não insira o símbolo da moeda).
   Insira o ID de Controle Impresso no canto superior 
direito de sua fatura (Observação: pode não estar 
disponível para todas as fatura).

3. O WorldShip se conecta automaticamente à UPS e 
transmite suas informações de registro. Isto pode levar 
de três a cinco minutos. Favor aguarde até que a janela 
de Remessa seja exibida. 

Parabéns! Agora você é um cliente WorldShip e está 
pronto para processar pacotes. 

Lista de verificação pós-instalação 
1. Se você desativou algum anti-spyware, anti-malware 
ou vírus software do scanner, habilite-o. 

2. Se você receber uma mensagem de que o WorldShip 
não consegue se comunicar com a UPS, consulte a 
equipe de suporte técnico de informática de sua 
empresa. 

3. Para Estações de Trabalho Administrativas do Grupo 
de Trabalho: Esteja ciente de que o banco de dados 
do WorldShip será desconectado se a estação de 
trabalho Administrativa do Grupo de Trabalho entrar 
em modo de suspensão. Você deve fechar o WorldShip 
nas estações de trabalho Administrativas e Remotas do 
Grupo de Trabalho e reiniciar o aplicativo para resolver 
este problema. Se necessário, consulte a equipe de 
suporte técnico de computação para perguntas sobre o 
modo de suspensão e como ajustar esta configuração. 

4. Se você tiver uma impressora fornecida pela UPS, 
reinicie a impressora antes do envio, desligando-a e 
ligando-a novamente.

Se registrando com a UPS®

Instruções de desinstalação 
1. Se você desinstalar o WorldShip, não exclua nenhum 
de seus diretórios sem primeiro executar o programa 
de desinstalação. 
   Ao executar o programa de desinstalação no 
Windows 8.1, clique com o botão direito no bloco 
UPS WorldShip e selecione Desinstalar UPS 
WorldShip. 
   Ao executar o programa de desinstalação no 
Windows 10 ou Windows 11, na janela Iniciar, clique 
em Todos os Aplicativos, UPS e Desinstalar UPS 
WorldShip. 
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Suporte técnico
Para obter suporte adicional, acesse ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page e 
procure o Suporte WorldShip.  

For any questions about WorldShip not answered by this guide or WorldShip Help, please call your local WorldShip 
technical support telephone number ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/
HID_HELP_SUPPORTINFO.htm.

WorldShip_InstallAndUpgradeGuide_R3_V3_102821_rev_R4_V2_072522

https://www.ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page
http://ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/HID_HELP_SUPPORTINFO.htm
http://ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/HID_HELP_SUPPORTINFO.htm
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