
WorldShip® 2021
Guia de Integração
Este documento descreve como atualizar para o WorldShip 2021, quando você 
tiver o WorldShip integrado com outras aplicações de negócios. Também lhe 
fornece informações sobre os poderosos recursos de integração deste último 
lançamento.
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Para atualizar o WorldShip:
1.  Revise este documento.

2.  Siga a Lista de Verificação de Integração da Pré-Instalação.

3.  Agende um horário adequado para a atualização.

4.  Atualize usando o download da Web.

5.  Siga a Lista de Verificação de Integração da Pós-Instalação.

Integrando o WorldShip em Seus Negócios
Os recursos de integração do WorldShip lhe permitem 
conectar as informações do seu atual sistema de negócios 
com o WorldShip.

Aproveitando os dados dos seus sistemas para processar 
remessas lhe permite reduzir entradas importantes 
para melhorar a consistência e precisão. O WorldShip 
também lhe permite exportar dados de remessas de 
volta ao seu sistema de negócios, para encurtar seu ciclo 
de faturamento e melhorar o serviço ao cliente com 
informações de rastreamento atualizadas.

Recursos de Integração:
Importar e Exportar Novos Serviços - O assistente de 
Importação/Exportação e o Connection Assistant dão 
suporte a importação e exportação do seguinte:
■  Erro de Impressão de Etiquetas - Quando ocorrer um 

problema com uma etiqueta durante a impressão em 
lote, o WorldShip imprime uma etiqueta de erro que 
preserva a sequência de etiquetagem e os detalhes do 
problema.

■  Agendamento de Produtos Perigosos - A UPS permite 
aos transportadores que cumprem os requisitos a 
transportar Materiais Perigosos. Solicite informações ao 
seu gerente de contas UPS.

■  Mapas XML - Dados de Importação e exportação 
de remessa, Endereços, Mercadorias Internacionais e 
Mercadorias de Frete de e para o formato XML.

■  Mapas de Exportação ODBC - o WorldShip dá suporte 
a dois novos mapas de exportação ODBC: Produtos 
Perigosos e Códigos de Retorno de Carga. 

■  Validação do Arquivo de Importação XML - A ferramenta 
de validação valida os arquivos de importação XML com 
base no esquema do WorldShip. 

■  Agenda de Endereços - O Nome de Exibição da Empresa 
pode ser importado/exportado. Importar e Exportar 
qualquer registro da sua agenda de endereços.

■  Documentação Internacional - O Número CN 22 pode 
ser exportado e o Movement Reference Number (MRN) 
pode ser importado/exportado.

■  Unidade de Tratamento de Frete - O seguinte pode ser 
importado/exportado:
-  Descrição 
-  Tipo
-  Unidades

-  Comprimento
-  Largura
-  Altura

■  Informações de Remessa de Frete - Os campos a seguir 
podem ser importados/exportados: 
-  Entregar na unidade UPS
-  Coletar na unidade UPS
-  Data de Entrega
-  Horário de Entrega

-  Horário de Prontidão 
para Coleta

-  Horário de Fechamento 
do Local de Coleta

Os campos a seguir podem ser exportados: 
-  Nome da Instalação de 

Entrega
-  Endereço de Entrega
-  Cidade de Entrega
-  Estado de Entrega
-  Código Postal de Entrega
-  País de Entrega
-  Número de Telefone de 

Entrega

-  Nome da Instalação de 
Coleta

-  Endereço de Coleta
-  Cidade de Coleta
-  Estado de Coleta
-  Código Postal de Coleta 
-  País de Coleta
-  Número de Telefone de 

Coleta
■  Pacote - O seguinte pode ser importado/exportado:

-  Nome de Contato de Emergência de Produtos Perigosos
-  Número de Telefone de Emergência de Produtos 

Perigosos
-  Modo de Transporte de Produtos Perigosos
-  Peças no Palete

■  Listagem de Pacotes - O seguinte pode ser importado/
exportado: 
-  ID do pacote
-  ID do produto
-  Unidades no pacote

-  Memorando da Lista de 
Embalagem

■  Informações da Remessa - O seguinte pode ser 
importado/exportado: 
-  Nome do perfil
-  Nome de Exibição da 

Empresa
-  ID da Impressora de 

Etiquetas
-  ID da Impressora de 

Faturas

-  ID da Impressora de 
Relatórios

-  ID da Impressora de 
Mercadorias Perigosas

-  ID da Impressora World 
Ease®

■  Formulários do Usuário - O seguinte pode ser 
importado/exportado:
-  Nome do Arquivo
-  Tipo de Formulário

-  Número de Formulários
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Lista de Verificação de Integração da 
Pré‑Instalação

1.  Verificação de compatibilidade:
Você pode ter integrado o WorldShip com um 
aplicativo UPS Ready® (ou de terceiros) de um 
fornecedor. Devido às alterações na estrutura do 
banco de dados do WorldShip, esses aplicativos 
podem não ser compatíveis com o WorldShip.

Não atualize até entrar em contato com o fornecedor 
(ou terceiros) do UPS Ready.

2.  Verifique o sistema operacional e o Service Pack:
A atualização do WorldShip requer que você tenha o 
Windows 8.1 ou Windows 10 para iniciar a instalação.
■  Para identificar qual Sistema Operacional e Service 

Pack você possui: 
-  Clique em Iniciar na barra de tarefas do Windows
-   Coloque o cursor em Programas, Acessórios e 
Ferramentas do Sistema 

-  Selecione Informações do Sistema
■  A versão do sistema operacional e do Service Pack será 

exibida na janela de 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)

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

3. Verifique os direitos administrativos:
Assegure-se de que a conta de usuário usada para 
se conectar aos sistemas operacionais Microsoft 
Windows tem plenos direitos administrativos do PC. 
Se não estiver seguro, consulte o pessoal de suporte 
técnico de tecnologia na sua empresa. Devido às 
melhorias de segurança, os usuários do Microsoft 
Windows 8.1/Windows 10 podem ser precisar autenticar 
com direitos administrativos durante o processo de 
instalação. O aviso do Controle de Conta de Usuário 
(CCU) pode aparecer várias vezes durante a instalação 
pedindo permissão para o WorldShip instalar seus 
componentes. Você deve confirmar o aviso do CCU e 
permitir que a instalação continue.

Caso você também necessite acessar o WorldShip 
Support Utility por qualquer motivo, deve executar 
este utilitário com direitos administrativos. Para 
realizar esta tarefa:
■  No Microsoft Windows 10:

-  Clique em Iniciar na barra de tarefas do Windows
-  Coloque o cursor em Programas e UPS
-  Clique com o botão direito em Utilitário de Suporte 
UPS WorldShip

-  Selecione Executar como Administrador
■  No Windows 8.1:

-  Na janela Iniciar, clique com o botão direito em 
Utilitário de Suporte UPS WorldShip

-  Selecione Executar como Administrador
■  No Windows 10, na janela Iniciar, clique em Todos os 
Aplicativos, em seguida em UPS e, então, clique com 
o botão direito em UPS Support Utility e selecione 
Executar como Administrador.

4.  Arquive o Histórico de Remessa do WorldShip para 
melhorar o desempenho e o processamento:
■  Iniciar WorldShip.
■  Pressione F3 para abrir a janela Histórico de Remessa.
■  Na guia Página Inicial, selecione Arquivar/Restaurar e, 

em seguida, Arquivar Remessas.
■  Na janela Arquivar Remessas, selecione Todas as 
Remessas ou especifique um intervalo de datas e, em 
seguida, clique em OK.

■  Na janela Salvar Como, clique em Salvar.
■  Clique em Sim na janela de confirmação. 
�Observação:�Os 14 últimos dias do histórico não 
serão excluídos e o histórico que for excluído pode ser 
restaurado quando necessário.

■  Clique em Concluído quando for atingido 100% na 
janela Arquivar Remessas.

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

5.  Verifique se há e desative software antispyware, 
antimalware e antivírus:
Desabilite os programas antispyware, antimalware 
e antivírus que possam conflitar com a instalação do 
WorldShip.
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6.  Verificação de Problemas de Configuração do Grupo de 
Trabalho:
■  Apenas um Administrador do Grupo de Trabalho do 

WorldShip é permitido.
■  Apenas o idioma da estação de trabalho 

administrativa do Grupo de Trabalho estará disponível 
para as estações de trabalho do Grupo de Trabalho 
Remoto. Se uma estação de trabalho do Grupo de 
Trabalho Remoto precisar da instalação do WorldShip 
em outro idioma, o usuário precisará instalar como 
estação de trabalho Simples e deve ser advertido 
que esta estação de trabalho não irá se beneficiar da 
funcionalidade configurável do Grupo de Trabalho.

■  Você pode precisar configurar o software firewall 
na estação de trabalho administrativa do Grupo de 
Trabalho, de modo que as estações de trabalho do 
Grupo de Trabalho Remoto não consigam se conectar. 
Veja a seção Lista de Verificação de Integração da Pós-
Instalação para mais detalhes.

7.  Feche os aplicativos abertos:
Feche todos os outros programas que estiverem 
sendo executados na barra de tarefas, incluindo o 
Microsoft Outlook®, Internet Explorer®, Excel® etc.
Agora você está pronto para instalar. Use a instalação da 
Web (https://www.ups.com/content/us/en/resources/
techsupport/worldship/downloads.html). Se necessitar 
informações sobre como atualizar/instalar, consulte a 
seção Guias de Suporte  
(https://www.ups.com/worldshipsupport).
CUIDADO: Usuários do Microsoft Windows 8/ 
Windows 8.1/Windows 10, leiam abaixo.
Após o processo de instalação do WorldShip, será 
necessário reiniciar o seu PC. Após a reinicialização, o 
Microsoft Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 pode 
evitar a inicialização automática da aplicação WorldShip. 
Inicie o WorldShip usando o ícone da sua área de trabalho, 
caso isso aconteça. Caso você tenha optado por não 
colocar o ícone do WorldShip na sua área de trabalho, 
você pode iniciar o WorldShip da seguinte maneira:
■  No Microsoft Windows 10:

-  Clique em Iniciar na barra de tarefas do Windows
-  Coloque o cursor em Programas e UPS
-  Selecione UPS WorldShip

■  No Windows 8.1:
–  Na janela Iniciar, clique em UPS WorldShip

■  No Windows 10, na janela Iniciar, clique em Todos os 
aplicativos, em seguida, em UPS, e depois em UPS 
WorldShip.

Lista de Verificação de Integração da Pós‑
Instalação
1.  Após a instalação, pode ser necessário permitir em seu 

firewall os seguintes arquivos para execução e portas 
para aceitar tráfego de entrada e saída.
■  Os arquivos que podem precisar de permissão para 

execução são: 
–  GetHostIP.exe
–  WorldShipTD.exe
–  wstdsupport.exe

–  WorldShipCF.exe
–  upslnkmg.exe 
–  sqlservr.exe

■  As portas que podem precisar de acesso de tráfego de 
Entrada e Saída:
–  80
–  443

■  Configure o software firewall na estação de trabalho 
administrativa do Grupo de Trabalho Administrativo, 
de modo que as estações de trabalho do Grupo de 
Trabalho Remoto possam se conectar.
-  Se você utilizar o Windows firewall, o WorldShip irá 

configurar o firewall para você.
-  Se você utilizar outro firewall, as seguintes 

configurações devem ser configuradas:
  •  UDP Porta 1434 deve estar aberta para o tráfego de 

entrada.
  •  O caminho de instância do banco de dados do 

WorldShip deve ser incluído na lista de exceções do 
firewall.

  ●  Windows 8.1, Windows 10 — <Application 
Location path>\UPS\WSTD\WSDB\MSSQL12.
UPSWS2014SERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

Observação: O X em MSSQL.X pode variar com base no 
número de instâncias instaladas no sistema.

https://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html
https://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html
https://www.ups.com/worldshipsupport
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2.  Caso tenha desabilitado qualquer programa 
antispyware, antimalware ou antivírus, habilite-o.

3.  Caso você receba uma mensagem que o WorldShip não 
pode se comunicar com a UPS, consulte o pessoal de 
suporte técnico de sua empresa.

4.  Para estações de trabalho Administrativa 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 reabrir o aplicativo para resolver este problema. 
Caso necessário, consulte seu pessoal de suporte técnico 
em computação para perguntas sobre o modo de 
suspensão e como ajustar esta configuração.

5.  Se você tiver uma impressora fornecida pela UPS, reinicie 
a sua impressora antes de fazer a remessa desligando-a e 
ligando-a novamente. Todos os drivers de impressora são 
pré-instalados com o WorldShip.

Guias de Suporte
O WorldShip oferece um Guia do Usuário, Guia de 
Instalação e o Guia de Atalho no formato PDF em ups.
com.

Para visualizar ou imprimir esses documentos, instale o 
software gratuito Adobe® Reader® em adobe.com e sigas 
esses passos:
1.  Vá para https://www.ups.com/worldshipsupport.
2.  Em Recursos do WorldShip, selecione Guia do usuário.
3.  Exibir e imprimir os documentos, conforme necessário.

Microsoft, Windows, Outlook, Internet Explorer e Excel são marcas comerciais da Microsoft Corporation.
Adobe Reader é uma marca comercial registrada da Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados.


