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Listă de verificare înainte de instalarea WorldShip
1.  Dacă îmbunătățiți WorldShip la o versiune mai nouă, 
verificați compatibilitatea:
Este posibil să aveți un WorldShip integrat cu o aplicație 
UPS Ready® (sau comercializată de un terț). Ca urmare 
a schimbărilor din structura bazei de date a WorldShip, 
este posibil ca aceste aplicații să nu fie compatibile 
cu cea mai recentă versiune WorldShip. Nu realizați 
îmbunătățirea înainte de a contacta furnizorul UPS 
Ready (sau terț). 

2. Verificați cerințele de sistem: 
Pentru îmbunătățirea WorldShip aveți nevoie 
de Microsoft® Windows® 8.1, Windows 10 sau 
Windows 11 pentru a începe instalarea. 
Pentru a identifica sistemul de operare și tipul de 
Service Pack de care dispuneți (alte sisteme decât 
Windows 8):  
   Faceți clic pe Start în bara de sarcini Windows, 
Programs, Accessories și System Tools și selectați 
System Information. 

    Versiunea sistemului de operare și a Service Pack se 
va afișa în fereastra Informații sistem. 

 Recomandări privind memoria: 
    Windows 8.1 (1 GB – 32 biți și 2 GB – 64 biți) 
    Windows 10 (1 GB – 32 biți și 2 GB – 64 biți) 
    Windows 11 (1 GB – 32 biți și 2 GB – 64 biți) 

ATENȚIE: Nu continuați dacă sistemul dumneavoastră 
nu are versiunea adecvată a sistemului de operare și a 
Service Pack. 

3. Verificați dacă aveți drepturi de administrator: 
Asigurați-vă că dispuneți de drepturi administrative 
complete pe contul de utilizator folosit pentru a vă 
conecta la sistemul de operare Microsoft Windows. 

4. Utilizați utilitarul de asistență WorldShip pentru a 
salva sau muta datele existente.

    În Windows 8.1: În fereastra Start, faceți clic dreapta 
pe dala UPS WorldShip Support Utility și selectați 
Run as administrator. 

    În Windows 10 sau Windows 11: În fereastra Start, 
faceți clic pe All Apps, apoi pe UPS și clic dreapta pe 
UPS Support Utility și selectați Run As Administrator. 

    Faceți clic pe Data Maintenance, apoi pe Backup 
in Database Operations. Notați locația copiei de 
siguranță.
Notă: Pentru mai multe informații despre cum să 
realizați o copie de siguranță, să restabiliți și să mutați 
WorldShip pe un alt computer, consultați ghidul nostru 
„Mutarea WorldShip pe un alt PC.”

5. Arhivați Istoricul expedierilor WorldShip pentru 
a îmbunătăți performanța și pentru a optimiza 
procesarea: 

    Porniți WorldShip, selectați History din fila Home, 
selectați Archive/Restore, apoi Archive Shipment. 

    Specificați un interval de date sau selectați All 
shipments și faceți clic pe OK.
Notă: Ultimele 14 zile din istoric nu se vor șterge, iar 
istoricul care se șterge poate fi restaurat când este 
nevoie.

    Faceți clic pe Yes în fereastra care apare solicitând 
realizarea copiei de siguranță a bazei de date. 

6. Verificați existența software-ului antispyware, 
antimalware și antivirus: 
Dezactivați software-ul antispyware, antimalware 
și antivirus care poate intra în conflict cu procesul de 
instalare a WorldShip. 

7. Închideți aplicațiile deschise: 
Închideți toate celelalte programe care rulează în 
bara de activități, deoarece WorldShip necesită o 
repornire în timpul procesului de instalare, inclusiv 
Microsoft Outlook®, Internet Explorer®, Excel® etc.

8. Punerea în funcțiune a WorldShip folosind un cont de 
expeditor:
În scopuri de verificare, vi se va cere să înregistrați 
aplicația folosind informațiile recente de facturare.  
Vă rugăm să găsiți o factură recentă, deoarece veți 
avea nevoie de aceste informații înainte de a începe 
expedierea cu WorldShip. Consultați secțiunea 
Înregistrarea la UPS din acest ghid pentru mai multe 
informații. 
ATENȚIE: Mai jos se regăsesc informații pentru utilizatorii 
Microsoft Windows 8.1/Windows 10/Windows 11. 
După finalizarea instalării WorldShip, computerul 
va solicita repornirea. După repornire, Microsoft 
Windows 8.1/Windows 10 poate bloca lansarea 
automată a aplicației WorldShip. Dacă se întâmplă 
acest lucru, lansați WorldShip folosind pictograma de 
pe desktop. Dacă decideți să nu plasați pictograma 
WorldShip pe desktop, puteți lansa WorldShip după 
cum urmează: 

    În Windows 8.1: În fereastra Start, faceți clic pe UPS 
WorldShip. 

    În Windows 10 sau Windows 11: În fereastra Start, 
faceți clic pe All Apps, apoi pe UPS și pe fila UPS 
WorldShip.
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Vă rugăm să verificați cerințele de sistem și compatibilitatea pentru cea mai recentă versiune de WorldShip la ups.com/us/en/
business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page. WorldShip este eligibil pentru îmbunătățire dacă utilizați una dintre 
cele mai recente două versiuni ale software-ului. Dacă aveți o versiune mai veche, trebuie să apelați la Asistența tehnică UPS.

1.   Finalizați procesul Sfârșit de zi înainte de actualizare 
(dacă este necesar). Reporniți WorldShip după ce s-a 
finalizat procesul Sfârșit de zi. 

2.  Descărcați și rulați programul de instalare web 
Accesați ups.com/us/en/business-solutions/business-
shipping-tools/worldship.page. Notați destinația de 
descărcare.

3.  În ecranul WorldShip Setup, urmați instrucțiunile și 
selectați limba preferată pentru aplicație, locația de 
instalare și țara/teritoriul. Faceți clic pe Next când ați 
terminat.

4.  În ecranul Acord de licență, acceptați Acordul pentru 
tehnologie UPS® selectând I Accept the Terms in the 
License Agreement și apoi faceți clic Install. 

5.  Așteptați până când procesul de instalare 
îmbunătățește WorldShip. La finalizarea unei instalări 
reușite, vi se va cere să reporniți computerul. În cazul în 
care computerul cere o parolă, trebuie să vă conectați și 
să introduceți parola. 

Îmbunătățire prin descărcare automată 
Dacă descărcați un pachet WebInstall, WorldShip vă cere 
să efectuați îmbunătățirea în momentul respectiv sau 
mai târziu. Dacă nu actualizați în momentul respectiv, în 
bara de instrumente personalizată va fi adăugat un buton 
Instalare pe care îl veți putea folosi ulterior. 

Îmbunătățirea aplicației WorldShip existente la cea mai 
recentă versiune

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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Puteți instala WorldShip atât pe o stație de lucru independentă, cât și pe o stație de lucru care face parte dintr-un grup de lucru.  
WorldShip nu trebuie instalat pe un server. 

Instalarea pe o Stație de lucru 
independentă: 
1.  Descărcați și rulați programul de instalare web 
Accesați ups.com/us/en/business-solutions/business-
shipping-tools/worldship.page. Notați destinația de 
descărcare.

2.  Pe ecranul de configurare WorldShip, urmați
instrucțiunile și selectați limba preferată pentru 
aplicație, locația de instalare și țara/teritoriul. În 
ecranul Installation Type Selection, selectați Single 
Workstation și faceți clic pe Install. Faceți clic pe Next 
când ați terminat.

3.   În ecranul Acord de licență, acceptați Acordul pentru 
tehnologie UPS® selectând I Accept the Terms in the 
License Agreement și apoi faceți clic Install. 

4.   Așteptați până când procesul de instalare 
îmbunătățește WorldShip. La finalizarea unei instalări 
reușite, vi se va cere să reporniți computerul. În cazul în 
care computerul cere o parolă, trebuie să vă conectați și 
să introduceți parola. 

Instalarea WorldShip pe o stație de lucru independentă sau 
pe o stație de lucru parte a unui grup de lucru

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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Dacă doriți să permiteți mai multor expeditori să proceseze colete utilizând aceeași bază de date, atunci puteți instala 
WorldShip într-o configurație Grup de lucru. Instalarea WorldShip în configurație Grup de lucru presupune mai întâi 
instalarea unei singure stații de lucru administrative pentru un grupul de lucru. După ce ați instalat stația de lucru 
administrativă, puteți instala una sau mai multe stații de lucru la distanță în grupul de lucru, care să folosească în comun 
baza de date amplasată pe stația de lucru administrativă a grupului de lucru. 
WorldShip este proiectat astfel încât baza de date trebuie să fie amplasată pe stația de lucru administrativă a grupului de 
lucru. WorldShip nu este proiectat pentru a permite ca baza de date să fie partajată de pe un server de fișiere din rețea. 
De asemenea, o configurație Grup de lucru presupune definirea unui „shared network drive folder” (folder drive rețea 
partajat). Acesta reprezintă locul în care se găsesc fișierele (altele decât baza de date) care vor trebui să fie accesate de 
toate stațiile de lucru incluse în grupul de lucru. 
Notă: Puteți configura Task Scheduler din WorldShip pentru a realiza copii de siguranță ale bazei de date în fiecare zi. Aceste 
copii de siguranță pot fi stocate pe un server. Pentru instrucțiuni pas cu pas, căutați Task Schedule Editor utilizând bara de 
căutare Help din fila Support din WorldShip. 

Instrucțiuni pentru etapele dinaintea instalării: Creați un folder în care să instalați fișierele WorldShip partajate. Acest 
folder trebuie să fie un folder Microsoft® partajat și poate fi amplasat fie pe stația de lucru administrativă a grupului de 
lucru, fie pe orice unitate care poate fi accesată atât de pe stația de lucru administrativă a grupului de lucru, cât și de pe 
stațiile de lucru la distanță din grupul de lucru. Aceste fișiere trebuie să fie instalate într-un folder diferit față de cel în care 
se află fișierele locale.

Instalarea stației de lucru administrative din grupul de lucru:: 

Instalarea WorldShip într-o configurație Grup de lucru

1.  Descărcați și rulați programul de instalare web 
ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-
tools/worldship.page 

2.  În ecranul WorldShip Setup, selectați următoarele: 
   Application Language – Selectați limba în care doriți 
să instalați WorldShip. 
   Install Location – Opțional: Faceți clic pe Options 
și selectați unde doriți să fie instalată aplicația 
WorldShip. WorldShip va crea folderele \UPS\WSTD 
și le va amplasa în cele două locații selectate de 
dumneavoastră. 
   Country/Territory of Installation – Selectați țara/
teritoriul în care doriți să instalați WorldShip. 
   Bifați sau debifați Add Shortcut to WorldShip on 
Desktop. Bifați caseta dacă este necesar. 
   Când ați terminat, faceți clic pe Next. 

3.   În ecranul Acord de licență, acceptați Acordul pentru 
tehnologie UPS® selectând I Accept the Terms in the 
License Agreement și apoi faceți clic Next. 

4.  În ecranul Installation Type Selection, selectați:
următoarele: 
   Pentru tipul de instalare dorit, selectați Workgroup 
Admin. 
   Pentru locația de instalare a fișierelor partajate pentru 
Admin și stațiile de lucru la distanță, faceți clic pe 
Browse (...) și selectați locația în caseta Workgroup 
Admin Shared Location. Când ați terminat, faceți clic 
pe Install. 

5.   Așteptați să se copieze fișierele în cadrul procesului 
de instalare. 
La finalizarea unei instalări reușite, vi se va cere să 
reporniți computerul. În cazul în care computerul cere o 
parolă, trebuie să vă conectați și să introduceți parola. 

Stațiile de lucru la distanță din grupul de lucru: 
În mod implicit, stația de lucru la distanță dintr-un grup de 
lucru are funcționalități limitate. Administratorul grupului 
de lucru poate configura aceste stații la distanță pentru 
a le permite să realizeze funcții suplimentare pentru 
WorldShip. 
Notă: dacă ați instalat de curând TCP/IP, puteți vedea alte 
ferestre sau vi se pot solicita informații suplimentare.

(Continuare pe pagina următoare) 

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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Instalare de pe o unitate partajată: 
Puteți instala stațiile de lucru la distanță din grupul 
de lucru din fișierele de instalare stocate pe unitatea 
partajată (locația unității partajate a fost desemnată în 
timpul instalării stației de lucru administrative din grupul 
de lucru). Fișierele de instalare pot fi găsite în subdirectorul 
\UPS\WSTD\Remote\Install\Disk1 din folderul unității 
partajate. 
1. În ecranul WorldShip Setup, selectați următoarele: 

   Director destinație locală – Opțional: Faceți clic pe 
Options și selectați unde doriți să fie instalată aplicația 
WorldShip. WorldShip va crea folderele \UPS\WSTD 
și le va amplasa în cele două locații selectate de 
dumneavoastră. 
   Workgroup Administrator Shared Location – Acest 
câmp este de tip doar în citire și afișează locația 
partajată care a fost configurată de administratorul 
grupului de lucru. 
   Country/Territory of Installation – Selectați țara/
teritoriul în care doriți să instalați WorldShip. 
   În mod implicit, pe spațiul dumneavoastră de lucru se 
va crea o scurtătură către WorldShip. 
   Când ați terminat, faceți clic pe Next. 

2.   În ecranul Acord de licență, acceptați Acordul pentru 
tehnologie UPS® selectând I Accept the Terms in the 
License Agreement și apoi faceți clic Next. 

3.  Așteptați să se copieze fișierele în cadrul procesului de 
instalare. 
La finalizarea unei instalări reușite, vi se va cere să 
reporniți computerul. În cazul în care computerul cere o 
parolă, trebuie să vă conectați și să introduceți parola. 
Pentru clienții din S.U.A. care doresc instrucțiuni mai 
detaliate, accesați ups.com/us/en/business-solutions/
business-shipping-tools/worldship/worldship-support.
page și faceți clic View Support Guides în secțiunea 
Guides, apoi selectați Install on a Single or Workgroup 
Workstation.

Instalare de pe web: 
1.  Descărcați și rulați programul de instalare web: 
ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-
tools/worldship.page 

2.  În ecranul WorldShip Setup, selectați următoarele: 
   Application Language – Selectați limba în care doriți 
să instalați WorldShip. 
   Install Location – Opțional: Faceți clic pe Options 
și selectați unde doriți să fie instalată aplicația 
WorldShip. WorldShip va crea folderele \UPS\WSTD 
și le va amplasa în cele două locații selectate de 
dumneavoastră. 
   Country/Territory of Installation – Selectați țara/
teritoriul în care doriți să instalați WorldShip. 
   Bifați sau debifați caseta Add Shortcut to WorldShip 
on Desktop după cum este nevoie. 
   Când ați terminat, faceți clic pe Next. 

3.  În ecranul Acord de licență, acceptați 
Acordul pentru tehnologie UPS® selectând I Accept the 
Terms in the License Agreement și apoi faceți clic Next. 

4.  În ecranul Installation Type Selection, selectați: 
următoarele: 
   Pentru tipul de instalare dorit, selectați Workgroup 
Remote. 
   Pentru locația de instalare a fișierelor partajate 
instalate de Admin, faceți clic pe Browse (...) și 
selectați locația în caseta Workgroup Admin Shared 
Location. 
   Când ați terminat, faceți clic pe Install. 

5.   Așteptați să se copieze fișierele în cadrul procesului 
de instalare. 
La finalizarea unei instalări reușite, vi se va cere să 
reporniți computerul. În cazul în care computerul cere o 
parolă, trebuie să vă conectați și să introduceți parola.

Instalarea WorldShip într-o configurație Grup de lucru 
(Continuare)

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/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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WorldShip necesită comunicații electronice pentru transmiterea informațiilor despre colete și a informațiilor de urmărire. 
Pentru Direct Access: TCP/IP.

Configurarea comunicațiilor: 
Când accesați WorldShip pentru prima dată, se va afișa 
fereastra Communications Setup. Selectați conectarea 
Direct Access și furnizați toate informațiile necesare 
pentru a finaliza configurarea conexiunii: 

   Direct Access: o conexiune directă sau de bandă largă 
la internet care nu necesită dialing, precum Local Area 
Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Digital 
Subscriber Line (DSL) sau cablu. Direct Access oferă de 
obicei cea mai rapidă conexiune. 
   Este posibil să trebuiască să identificați serverul 
proxy cu adresa URL, portul și informațiile privind 
autorizarea. Dacă se folosește un server proxy, 
trebuie de asemenea să utilizați setările specifice ale 
browserului. 

Reconfigurarea comunicațiilor: 
Trebuie să reconfigurați comunicațiile când se schimbă 
setările serverului proxy. 
1. Din fila Tools, selectați More Tools, apoi 
Communications Setup. 

2. În fereastra Communications Setup, faceți modificările 
necesare și faceți clic pe Next. 

3.  Continuați efectuarea modificărilor, în funcție de 
necesități. Faceți clic pe Finish pentru a salva noua 
configurație. 
Trebuie să reconfigurați comunicațiile de fiecare dată 
când apare una dintre situațiile de mai jos: 
   Accesul direct la internet devine disponibil. 
   Schimbați setările serverului proxy pentru acces 
direct. 
   Doriți să adăugați sau să eliminați o metodă de 
conectare.

Configurarea comunicațiilor
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Odată ce aplicația este instalată cu succes, trebuie să vă înregistrați la UPS pentru a putea face expedieri de colete prin WorldShip. 

1. După ce se finalizează instalarea WorldShip și ați 
configurat comunicațiile, va apărea fereastra Register 
with UPS. Introduceți informații privind compania în 
care este instalat sistemul și numărul dumneavoastră 
de cont UPS, apoi faceți clic pe Finish. 

2. Dacă apare ecranul Authenticate Your Invoice 
Information, completați informațiile necesare și faceți 
clic Submit. 
   Faceți clic pe selectorul de date calendaristice pentru 
a selecta data facturii.
   Introduceți numărul facturii format din 13 caractere.
   Introduceți costurile exacte afișate în câmpul 
„Charges this period” din factură (nu introduceți 
simbolul monedei).
   Introduceți ID-ul de control tipărit în colțul din 
dreapta sus al facturii (Notă: este posibil să nu fie 
disponibil pentru fiecare factură).

3. WorldShip se conectează automat la UPS și transmite 
informațiile dumneavoastră de înregistrare. Această 
operațiune poate dura între trei și cinci minute. Vă rugăm 
așteptați până când apare fereastra de expediere. 

Felicitări! Sunteți client WorldShip și gata să procesați 
colete. 

Lista de verificare după instalare 
1. Dacă ați dezactivat vreun software antispyware, 
antimalware sau antivirus, vă rugăm să îl activați. 

2. Dacă primiți un mesaj conform căruia WorldShip 
nu poate comunica cu UPS, apelați la personalul de 
asistență tehnică din compania dumneavoastră. 

3. Pentru stațiile de lucru administrative din grupul de 
lucru WorldShip: rețineți că baza de date WorldShip 
va fi deconectată dacă stația de lucru administrativă 
din grupul de lucru intră în modul repaus. Pentru 
a soluționa această problemă, trebuie să închideți 
WorldShip atât pe stația de lucru administrativă din 
grupul de lucru, cât și pe stațiile de lucru la distanță 
și să relansați aplicația. Dacă este nevoie, apelați la 
personalul de asistență tehnică din companie cu privire 
la modul repaus și la ajustarea acestei setări. 

4. Dacă aveți o imprimantă furnizată de UPS, reporniți 
imprimanta înainte de expediere, prin oprirea și 
repornirea acesteia.

Înregistrarea la UPS®

Instrucțiuni pentru dezinstalare 
1. Dacă dezinstalați WorldShip, nu ștergeți nici unul 
dintre directoarele acestuia înainte de a rula mai întâi 
programul de dezinstalare. 
   Când executați programul de dezinstalare pe 
Windows 8.1, faceți clic dreapta pe butonul UPS 
WorldShip și selectați UPS WorldShip Uninstall. 
   Când executați programul de dezinstalare pe 
Windows 10, în fereastra Start, faceți clic pe All Apps, 
apoi pe UPS și pe UPS WorldShip Uninstall. 
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Asistență tehnică
Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să vizitați ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.
page și să căutați WorldShip Support. 

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
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
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