
WorldShip® 2021
Ghid de integrare
Acest document explică modalitatea de actualizare la WorldShip 2021 când 
utilizați WorldShip integrat cu alte aplicații de afaceri. De asemenea, vă oferă 
informații despre caracteristicile puternice de integrare din cea mai recentă 
versiune.
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Pentru a actualiza WorldShip:
1.  Parcurgeți acest document.
2.  Urmați Lista de verificări pentru integrare înainte de 

instalare.
3.  Programați o oră convenabilă pentru actualizare.
4.  Actualizați utilizând fișierul descărcat de pe Internet.
5.  Urmați Lista de verificări pentru integrare după instalare.

Integrarea WorldShip în afacerea 
dumneavoastră
Caracteristicile de integrare WorldShip vă permit să conectați 
informațiile din sistemul de afaceri curent la WorldShip.
Utilizarea datelor existente în sistemele dumneavoastră 
pentru a procesa expedierile vă permite să reduceți 
sarcinile de introducere a informațiilor, îmbunătățind 
astfel acuratețea și consistența. De asemenea, WorldShip 
vă permite să exportați informațiile de expediere în 
sistemele dumneavoastră de afaceri pentru a scurta ciclul 
de facturare și pentru a îmbunătăți serviciile de relații cu 
clienții, grație informațiilor de urmărire actualizate.

Caracteristici de integrare:
Importarea și exportarea noilor servicii – Expertul de 
import/export și Asistentul de conectare asigură importarea 
și exportarea următoarelor:
■  Imprimare etichetă eroare – Când apare o problemă cu 

o etichetă în timpul imprimării în lot, WorldShip imprimă 
o etichetă de eroare care păstrează secvența etichetei și 
detaliază problema.

■  Programare mărfuri periculoase – UPS permite 
expeditorilor care îndeplinesc cerințele să expedieze 
mărfuri periculoase. Discutați cu managerul de cont UPS 
pentru mai multe informații.

■  Hărți XML – Importarea și exportarea informațiilor 
despre expediere, a adreselor, a listelor de bunuri 
internaționale și a listelor de bunuri disponibile pentru 
transport cargo din și în format XML.

■  Hărți export ODBC – WorldShip este compatibil cu două 
noi hărți de export ODBC: Mărfuri periculoase și Coduri 
restituire. 

■  Validare fișier import XML – Instrumentul de validare 
validează fișierele de import XML pe baza schemei 
WorldShip. 

■  Registru adrese – Numele afișat al companiei poate fi 
importat/exportat. Puteți importa/exporta orice intrare 
din registrul de adrese.

■  Documentație internațională – Numărul CN 22 poate fi 
exportat, iar Numărul de referință expediere (MRN) poate 
fi importat/exportat.

■  Unitate de manipulare cargo – Următoarele informații 
pot fi importate/exportate:
–  Descriere 
–  Tip
–  Unități

–  Lungime
–  Lățime
–  Înălțime

■  Informații expediere cargo – Următoarele câmpuri pot fi 
importate/exportate: 
–  Lăsare la locație UPS
–  Preluare la locație UPS
–  Dată predare
–  Oră predare

–  Oră pregătit de preluare
–  Oră închidere locație de 

preluare

Următoarele câmpuri pot fi exportate: 
–  Nume unitate de predare
–  Adresă de predare
–  Oraș de predare
–  Stat de predare
–  Cod poștal de predare
–  Țară de predare
–  Număr telefon de 

predare
–  Nume unitate de 

preluare

–  Adresă de preluare
–  Oraș de preluare
–  Stat de preluare
–  Cod poștal de preluare 
–  Țară de preluare
–  Număr telefon de 

preluare

■  Colet – Următoarele informații pot fi importate/
exportate:
–  Nume contact de urgență pentru mărfuri periculoase
–  Număr de telefon de urgență pentru mărfuri 

periculoase
–  Modalitate de transport mărfuri periculoase
–  Colete pe palet

■  Listă de conținut – Următoarele informații pot fi 
importate/exportate: 
–  ID colet
–  ID bunuri
–  Unități în colet

–  Memento listă de 
conținut

■  Informații expediere – Următoarele informații pot fi 
importate/exportate: 
–  Nume profil
–  Nume afișat companie
–  ID imprimantă etichete
–  ID imprimantă factură
–  ID imprimantă rapoarte

–  ID Imprimantă bunuri 
periculoase

–  ID imprimantă World 
Ease®

■  Formulare utilizator – Următoarele informații pot fi 
importate/exportate:
–  Nume fișier
–  Tip formular

–  Număr de formulare
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Listă de verificări pentru integrare înainte de 
instalare

1.  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 
WorldShip.

Nu realizați actualizarea înainte de a contacta 
furnizorul UPS Ready (sau terț).

2.  Verificați sistemul de operare și versiunea de Service 
Pack:
Pentru actualizarea WorldShip aveți nevoie de 
Windows 8.1 sau Windows 10 pentru a începe 
instalarea.
■  Pentru a identifica ce versiune de sistem de operare și 

Service Pack aveți: 
–  Faceți clic pe Start din bara de sarcini Windows.
–  Accesați Programe, Accesorii și Instrumente de 

sistem. 
–  Selectați Informații sistem

■  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)

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. Dacă 
nu sunteți sigur(ă) de acest lucru, consultați personalul 
de asistență tehnică din compania dumneavoastră. 
Ca urmare a măsurilor sporite de securitate, în timpul 
procesului de instalare, utilizatorilor Windows 8.1/
Windows 10 li se poate solicita să se autentifice cu 
drepturile administrative. Este posibil ca fereastra Control 
cont utilizator (UAC) să apară de mai multe ori pe parcursul 
instalării, solicitând permisiune pentru instalarea 
componentelor WorldShip. Trebuie să acceptați mesajul 
UAC și să permiteți continuarea instalării.

De asemenea, dacă aveți nevoie să accesați utilitarul 
de asistență WorldShip din orice motiv, acesta trebuie 
accesat cu drepturi de administrator. Pentru a realiza 
acest lucru:
■  În Microsoft Windows 10:

–  Faceți clic pe Start din bara de sarcini Windows.
–  Accesați Programe și UPS.
–  Faceți clic dreapta pe UPS WorldShip Support Utility.
–  Selectați Executare ca administrator.

■  În Windows 8.1:
–  În fereastra Start, faceți clic dreapta pe UPS WorldShip 

Support Utility.
–  Selectați Executare ca administrator.

■  În Windows 10, în fereastra Start, faceți clic pe Toate 
aplicațiile, apoi pe UPS și clic dreapta pe Utilitar de 
asistență UPS și selectați Executare ca administrator.

4.  Arhivați istoricul expedierilor WorldShip pentru a 
îmbunătăți performanța și procesarea:
■  Porniți WorldShip.
■  Apăsați F3 pentru a deschide fereastra Istoric 

expedieri.
■  Din fila Acasă, selectați Arhivare/Restaurare, apoi 

Arhivare expedieri.
■  În fereastra Arhivare expedieri, selectați Toate 

expedierile sau specificați un interval, apoi faceți 
clic pe OK.

■  În fereastra Salvare ca, faceți clic pe Salvare.
■  Faceți clic pe Da în fereastra de confirmare. 

 Notă: Ultimele 14 zile din istoric nu se vor șterge, iar 
istoricul care se șterge poate fi restaurat când este 
nevoie.

■  Faceți clic pe Efectuat când se ajunge la 100% în 
fereastra Arhivare expedieri.

■  Faceți clic pe Da în fereastra care apare solicitând 
realizarea copiei de siguranță pentru baza de date.

5.  Verificați și dezactivați programele antispyware, 
antimalware și antivirus:
Dezactivați software-ul antispyware, antimalware 
și antivirus care poate intra în conflict cu procesul de 
instalare a WorldShip.
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6.  Verificați aspectele problematice ale configurării grupului 
de lucru:
■  Este permis un singur administrator pentru grupul de 

lucru WorldShip.
■  Doar limba de pe stația de lucru administrativă a 

grupului de lucru va fi disponibilă pe stațiile de lucru 
la distanță din grupul de lucru. Dacă este nevoie să 
instalați WorldShip în altă limbă pe o stație de lucru 
la distanță din grupul de lucru, utilizatorul va trebui 
să instaleze o stație de lucru individuală și trebuie să i 
se atragă atenția că nu va beneficia de caracteristicile 
disponibile în grupul de lucru.

■  Poate fi nevoie să configurați software-ul firewall pe 
stația de lucru administrativă din grupul de lucru pentru 
ca stațiile de lucru la distanță din grupul de lucru să 
se poată conecta. Consultați Lista de verificări pentru 
integrare după instalare pentru mai multe detalii.

7.  Închideți aplicațiile deschise:
Închideți toate celelalte programe care rulează în 
bara de sarcini, inclusiv Microsoft Outlook®, Internet 
Explorer®, Excel® etc.

Acum sunteți gata de instalare. De asemenea, puteți 
începe instalarea prin internet (https://www.ups.com/
content/us/en/resources/techsupport/worldship/
downloads.html) Dacă aveți nevoie de informații despre 
instalare/îmbunătățire, consultați secțiunea Ghiduri de 
asistență (https://www.ups.com/worldshipsupport).

ATENȚIE: Mai jos se regăsesc informații pentru 
utilizatorii Microsoft Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10.

La finalizarea procesului de instalare WorldShip, 
computerul va solicita repornirea. După repornire, 
Microsoft Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 
poate bloca lansarea automată a aplicației WorldShip. 
În acest caz, lansați WorldShip utilizând pictograma 
de pe spațiul de lucru. Dacă decideți să nu plasați 
pictograma WorldShip pe spațiul de lucru, puteți lansa 
WorldShip după cum urmează:
■  În Microsoft Windows 10:

–  Faceți clic pe Start din bara de sarcini Windows.
–  Accesați Programe și UPS.
–  Selectați UPS WorldShip.

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

■  În Windows 10, în fereastra Start, faceți clic pe Toate 
aplicațiile, apoi UPS și UPS WorldShip.

Lista de verificări pentru integrare după instalare
1.  După instalare, poate fi nevoie să acordați permisiune 

de rulare următoarelor fișiere și permisiune de acceptare 
trafic intrare/ieșire următoarelor porturi în programul 
firewall.
■  Fișierele pentru care poate fi nevoie de permisiune 

pentru a rula sunt: 
–  GetHostIP.exe
–  WorldShipTD.exe
–  wstdsupport.exe

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

■  Porturile pentru care poate fi nevoie de permisiune 
pentru trafic de intrare/ieșire sunt:
–  80
–  443

■  Configurați software-ul firewall de pe stația de lucru 
administrativă a grupului de lucru pentru ca stațiile de 
lucru la distanță din grupul de lucru să se poată conecta.
–  Dacă utilizați Windows firewall, WorldShip va 

configura setările firewall pentru dumneavoastră.
–  Dacă utilizați un alt program firewall, trebuie 

configurate următoarele setări:
  •  Portul UDP 1434 trebuie să accepte trafic de intrare.
  •  Calea pentru baza de date WorldShip trebuie inclusă 

în lista de excepții a programului firewall.
  ●  Windows 8.1, Windows 10 — <Cale locală 

aplicație>\UPS\WSTD\WSDB\MSSQL12.
UPSWS2014SERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

Notă: X din MSSQL.X poate varia în funcție de numărul de 
instalări din sistem.

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/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html
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2.  Dacă ați dezactivat vreun software antispyware, 
antimalware sau antivirus, vă rugăm să îl activați.

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

4.  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.

5.  Dacă aveți o imprimantă furnizată de UPS, reporniți 
imprimanta înainte de expediere, prin oprirea și repornirea 
acesteia. Toate driverele de imprimantă sunt instalate cu 
WorldShip.

Ghiduri de asistență
WorldShip vă pune la dispoziție Ghidul utilizatorului, 
Ghidul de instalare și Ghidul comenzilor rapide în format 
PDF pe ups.com.

Pentru a vizualiza sau imprima aceste documente, instalați 
software-ul gratuit Adobe® Reader® de pe adobe.com și 
urmați acești pași:
1.  Accesați https://www.ups.com/worldshipsupport.
2.  În Resurse WorldShip, selectați Ghidul utilizatorului.
3.  Vizualizați și imprimați documentele după cum este 

nevoie.

Microsoft, Windows, Outlook, Internet Explorer și Excel sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
Adobe Reader este marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated. Toate drepturile sunt rezervate.

https://www.ups.com/worldshipsupport

