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Use este guia ao

 tualizar seu PC de um sistema operacional para outro
A
Mover o WorldShip de um PC para outro
Observação: O tipo de instalação deve permanecer o mesmo no sistema
atualizado ou no novo PC (por exemplo, Estação de Trabalho Única para
Estação de Trabalho Única ou Admin para Adm, etc.). Esteja ciente de que
estas instruções são apenas para seus dados do WorldShip. Consulte a
Microsoft® para instruções sobre como fazer backup de dados e programas
em seu PC não associados ao WorldShip.
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Introdução à instalação
Etapa 1: Execute o WorldShip End of Day para
obter dados pendentes antes de fazer o backup
de seus dados do WorldShip
Etapa 2: Determine seus nomes ODBC DSN de
Importação/Exportação
Se você realizar a importação/exportação dentro do
WorldShip, vá para a Etapa 6: Determine seus nomes
ODBC DSN de Importação/Exportação. Caso contrário,
prossiga para a Etapa 3 Faça backup dos Dados do
WorldShip usando o WorldShip Support Utility.

Etapa 3: Faça backup dos dados do WorldShip
usando o WorldShip Support Utility
1.
2.

3.

4.
5.

Clique no menu Iniciar.
Para abrir o Support Utility, escolha Programas ou
Todos os Programas >UPS > WorldShip Support
Utility. Ou, na barra de pesquisa, digite "UPS
WorldShip Support Utility."
Observação: Se você estiver usando o Windows 7,
certifique-se de clicar com o botão direito do mouse
em WorldShip Support Utility e selecione Executar
Como Administrator.
Se você já sabe seu Tipo de Instalação (autônomo/
único ou administrador de LAN), pule esta etapa.
Caso contrário, acesse a Etapa 7: Determine seu Tipo
de Instalação. Lembre-se, o tipo de instalação deve
permanecer o mesmo no sistema atualizado ou no
novo PC (Estação de Trabalho Única para Estação de
Trabalho Única ou Admin para Adm, etc.).
Na tela principal do Support Utility, clique duas vezes
em Manutenção de Dados.
Na tela de Manutenção de Dados, clique em Backup
para fazer backup do banco de dados do WorldShip.
Você não precisa fazer backup do UPSNRFRvlDB. Isto
é opcional.
Observação: Se você receber uma mensagem
indicando que há usuários conectados ao banco
de dados, clique no botão OK e clique em Backup
novamente.

(Continuação na próxima página)
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Introdução à instalação (Continuação)
6.

Quando o backup for concluído com sucesso, o
Support Utility irá notificá-lo sobre o local do seu
backup. É importante anotar este local.
7. Clique em OK.
8. Saia do Support Utility.
9. Usando Meu Computador ou Microsoft® Windows
Explorer®, navegue até o local do backup do banco de
dados anotado acima. Copie a pasta para um drive de
rede ou drive externo.
Observação: Não copie pastas para um drive local no
PC. Durante a atualização do sistema operacional, os
arquivos e pastas no PC local serão excluídos.
10. Usando Meu Computador ou o Microsoft Windows
Explorer, navegue até a pasta onde o WorldShip está
instalado. Exemplo: C:\UPS\WSTD. Copie as seguintes
pastas e todo o conteúdo para um drive de rede ou
para um drive externo
a. \UPS\WSTD\Archive
b. \UPS\WSTD\Backup
c. \UPS\WSTD\ImpExp
Observação: Se esta for uma estação de trabalho
Admin, a pasta \UPS\WSTD\ImpExp será encontrada na
pasta Compartilhada Admin.
11. Este procedimento salvou apenas seus dados do
WorldShip. Consulte a Microsoft para obter instruções
sobre como fazer backup de outros programas
e dados. Assim que seu sistema operacional for
atualizado, você pode prosseguir para a Etapa
5: Instale o WorldShip nos novos sistemas
operacionais ou no novo PC.
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Atualize seu sistema operacional e instale o
Worldship Shipping Software
Etapa 4: Atualize seu sistema operacional

Consulte estas instruções sobre como:
Fazer Backup de dados e programas não associados ao
WorldShip.
Atualizar seu sistema operacional.

Etapa 5: Instale o WorldShip no novo sistema
operacional ou no novo PC
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Instale o WorldShip no novo sistema. Certifique-se de
escolher o mesmo Tipo de Instalação do WorldShip,
LAN Admin ou Única, como o Tipo de Instalação
original do WorldShip.
Quando o sistema for reinicializado, o WorldShip
iniciará e continuará a instalação.
Configure as Comunicações, mas CANCELE a
inicialização do WorldShip quando você chegar
ao processo de registro. Você restaurará seu
banco de dados de backup (o que torna esta etapa
desnecessária). Clique em OK para confirmar que
deseja encerrar o processo de registro.
Copie a pasta de backup do banco de dados para o
sistema, conforme anotado na Etapa 3: Faça backup
dos Dados do WorldShip usando o WorldShip
Support Utility.
Restaure as seguintes pastas para a mesma estrutura de
diretórios no novo sistema WorldShip recém-instalado.
a. \UPS\WSTD\Archive
b. \UPS\WSTD\Backup
c. \UPS\WSTD\ImpExp
Observação: Se esta for uma estação de trabalho LAN
Admin, a pasta \UPS\WSTD\ImpExp será encontrada na
pasta Compartilhada Admin.
Abra o Support Utility.
Na tela principal do Support Utility, clique duas vezes
em Manutenção de Dados.
Na tela Manutenção de dados, clique em Restaurar
e navegue até o arquivo de banco de dados que foi
criado anteriormente no sistema antigo e copiado
para o novo sistema.
Observação: Se você receber uma mensagem indicando
que há usuários conectados ao banco de dados, clique
no botão OK e clique em Restaurar novamente.

(Continuação na próxima página)
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Atualize seu sistema operacional e instale o
Worldship Shipping Software (Continuação)
9.

Destaque o arquivo apropriado na janela Backups
Disponíveis e clique em Restaurar.
10. Clique em Sim para restaurar todos os arquivos do
diretório.
11. Clique em OK na tela indicando que seus arquivos
de backup foram restaurados com sucesso.
12. Saia do Support Utility.
13. Se você realizar a importação/exportação dentro
do WorldShip, vá para a Etapa 8: Recrie ODBC DSNs.
Caso contrário, prossiga para a próxima etapa.
14. Inicie o WorldShip. Se a tela de registro aparecer
durante a inicialização do WorldShip, clique em
Terminar para concluir o processo de registro.
15. Reinstale drivers de impressora. Os drivers da
impressora térmica devem ser instalados através do
WorldShip.
Você concluiu a instalação do WorldShip.
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Determine seus nomes ODBC DSN de Importação/Exportação
Etapa 6: Determine seus nomes ODBC DSN de
Importação/Exportação

Se você realizar a importação/exportação dentro do
WorldShip, você precisará dos nomes ODBC DSN de
Importação/Exportação existentes para que possam
ser recriados no sistema atualizado ou no novo sistema.
Siga estas etapas para localizar os nomes ODBC DSN de
Importação/Exportação existentes.
1. Inicie o WorldShip.
2. Selecione Importação/Exportação de Dados na barra
de ferramentas.
3. Escolha Criar/Editar Mapa.
4. Observe os nomes e grafias exatas de cada entrada
exibida na coluna "ODBC DSN/Local".
Observação: Para continuar usando a funcionalidade
de Importação/Exportação do WorldShip no novo
PC, você terá que configurar os mesmos ODBC DSNs
exatamente da mesma maneira como os configurou
no PC antigo.
5. Feche o WorldShip.
6. Retorne para a Etapa 3: Faça backup dos Dados do
WorldShip usando o WorldShip Support Utility.
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Selecione o Tipo de Instalação e recrie ODBC DSNs
Etapa 7: Determine seu Tipo de Instalação

1.
2.

3.
4.

Para determinar seu tipo de instalação, escolha
Visualização > Informações do WorldShip na tela
principal do Support Utility.
Seu Tipo de Instalação é exibido na caixa Remetente,
no lado esquerdo da tela.
Anote o seu Tipo de Instalação.
Observação: Estes procedimentos só podem ser
usados quando o Tipo de Instalação for o mesmo no
PC novo ou atualizado.
Clique em Sair para retornar à tela principal do
Support Utility.
Retorne para a Etapa 3: Faça backup dos Dados do
WorldShip usando o WorldShip Support Utility.

Etapa 8: Recrie os ODBC DSNs

Se você realizar a importação/exportação dentro do
WorldShip, você deve recriar os DSNs ODBC.
1. Para iniciar o Administrador ODBC em um sistema de
32 bits:
a. Clique em Iniciar > Painel de Controle >
Ferramentas Administrativas > Fontes de Dados
(ODBC)
2. Para iniciar o Adminidtrador ODBC em um sistema de
64 bits:
a. Em Meu Computador, escolha Disco Local (C:)
b. N
 avegue até Windows > SysWOW64
c. Selecione "odbcad64.exe" para iniciar o
Administrador ODBC
3. Crie novos ODBC DSNs usando as informações da
Etapa 6: Determine seus nomes ODBC DSN de
Importação/Exportação. Lembre-se, os nomes
ODBC DSN devem ser exatamente os mesmos que
no computador antigo (observação: eles diferenciam
maiúsculas e minúsculas).
4. Retorne para a Etapa 5: Instale o WorldShip no novo
sistema operacional ou no novo PC.
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