
© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. UPS, sigla UPS și culoarea maro sunt mărci 
comerciale ale United Parcel Service of America, Inc. Toate drepturile sunt rezervate. 01/2021

WorldShip® 2021
Ghidul utilizatorului
Aplicația software WorldShip oferă o modalitate facilă de 
automatizare a activităților de expediere. Aplicația vă dă 
posibilitatea de a prelucra rapid toate expedierile UPS pe care 
le realizați, de a tipări etichete de expediere și facturi, de a 
transmite în mod electronic către UPS informațiile cu privire 
la expedierile zilnice și de a urmări expedierile proprii.



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Toate drepturile rezervate. 01/2021 Ghidul utilizatorului i

Cuprins

Expediere .................................................................................................................................................. 1
Procesarea expedierilor ......................................................................................................................... 1
Procesarea expedierilor internaționale ....................................................................................... 3
Procesarea expedierilor cu date de preluare viitoare ......................................................... 5
Procesarea retururilor ............................................................................................................................. 6
Editarea coletelor și a expedierilor ................................................................................................. 7
Procesarea expedierilor cargo ........................................................................................................... 8

Profiluri .....................................................................................................................................................13
Editor profil ..................................................................................................................................................13
Adăugarea unui profil ............................................................................................................................13
Alocarea unui profil unui expeditor .............................................................................................13
Alocarea unui profil unui client din registrul de adrese ...................................................14

Rapoarte ...................................................................................................................................................15
Imprimarea rapoartelor .......................................................................................................................15

Anularea coletelor sau a expedierilor ......................................................................16
Anularea unei expedieri din fereastra Expediere ................................................................16
Anularea unui colet sau a unei expedieri din fereastra Istoric expedieri, după 

procesul Sfârșitul zilei ........................................................................................................................17
Marcarea unui colet sau a unei expedieri ca anulat(ă) în fereastra Istoric 

expedieri ....................................................................................................................................................18

Sfârșitul zilei ........................................................................................................................................19
Finalizarea procesului ...........................................................................................................................19

Validarea, clasificarea și reconcilierea adreselor ..........................................20
Validarea datelor adresei dumneavoastră ...............................................................................20
Clasificarea datelor privind adresele dumneavoastră ......................................................21
Reconcilierea datelor privind adresele .......................................................................................21

Istoric și urmărire ..........................................................................................................................22
Localizarea expedierilor ......................................................................................................................22
Urmărirea coletelor sau a expedierilor .......................................................................................23

Funcționalități de facturare și de tarifare ............................................................24
Taxa suplimentară de combustibil ...............................................................................................24
Calculator centru de cost ....................................................................................................................24
Selectarea informațiilor de facturare ..........................................................................................24
Facturare terț .............................................................................................................................................25

Caracteristici și funcționalități suplimentare .................................................26
Comenzile rapide.....................................................................................................................................26
Crearea listei de comenzi rapide ....................................................................................................26
Modificarea comenzilor rapide .......................................................................................................26
Etichete de eroare imprimate în timpul procesării pe loturi ........................................27
Etichete personalizate ..........................................................................................................................27
Selectarea suportului pentru etichete .......................................................................................27
Crearea sau editarea unui șablon de etichetă personalizată .......................................27
Configurare tipărire etichete personalizate ............................................................................29

Resurse .......................................................................................................................................................30
Accesarea opțiunii de asistență ......................................................................................................30
Numere de telefon pentru asistență tehnică ........................................................................31

Expedieri de mărfuri periculoase ................................................................................32
Informații privind mărfurile periculoase ...................................................................................32
Editarea înregistrărilor substanțe chimice mărfuri periculoase .................................32
Vizualizarea înregistrărilor substanțe chimice mărfuri periculoase .........................33
Procesarea unei expedieri de mărfuri periculoase .............................................................34



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Toate drepturile rezervate. 01/2021 Ghidul utilizatorului 1

Procesarea expedierilorProcesarea expedierilor
Procesarea unei expedieri cu un singur colet
1.  Introduceți adresa destinatarului.

2.  Selectați un serviciu UPS®.

3.  Selectați tipul coletului.

4.  Introduceți informațiile de facturare.

5.  Introduceți greutatea coletului.

6.  Faceți clic pe Procesare expediere.

Notă: După ce ați procesat toate coletele și expedierile, finalizați procesul 
Sfârșitul zilei.

Procesarea unei expedieri cu opțiuni
1.  Urmați pașii de la 1 la 5 din secțiunea Procesarea expedierii cu un singur 

colet.

2.  În fereastra Expediere, selectați fila Opțiuni.
3.  Selectați căsuța de validare de lângă opțiunile pe care doriți să le aplicați 

și completați câmpurile suplimentare, în funcție de opțiunile pe care le-ați 
selectat.

4.  Faceți clic pe Procesare expediere.

Procesarea unei expedieri multiple – adresă unică/destinatar unic 
(S.U.A., Puerto Rico și Canada)
1.  Urmați pașii de la 1 la 5 din secțiunea Procesarea expedierii cu un singur 

colet.

2.  Pentru a adăuga un nou colet la expediere, faceți clic pe Adăugare și 
introduceți greutatea coletului.

3.  Pentru a adăuga mai multe colete cu aceeași greutate, introduceți numărul 
de colete la opțiunea Colete. Faceți clic pe Adăugare.

4.  Faceți clic pe Procesare expediere.

Notă: Dacă o procedură nu se referă la o comandă, panglica este minimizată în 
modelele de ecran. Utilizați  și  din colțul din dreapta sus, pentru a maximiza 
sau minimiza panglica.

Expediere
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Procesarea expedierilor Procesarea expedierilor (continuare)(continuare)

Procesarea expedierilor mai mari
Pentru expedieri mai mari către un singur destinatar din S.U.A., Puerto Rico sau 
Canada, urmați acești pași:
 1.  Introduceți adresa destinatarului.

 2.  Selectați un serviciu UPS.

 3.  Selectați tipul coletului.

 4.  Introduceți informațiile de facturare.

 5.  Selectați opțiunile de expediere și colet care se aplică tuturor coletelor.

 6.  Din fila Acasă, selectați opțiunea Expediere multiplă.

 7.  Utilizând fereastra Expediere multiplă, introduceți numărul de colete și 
selectați o opțiune pentru greutatea coletului. Dacă selectați Introducere 
greutate totală expediere, tastați greutatea totală a expedierii în această 
fereastră. Dacă selectați Introducere greutate pentru colete în fereastra 
Expediere, tastați greutățile individuale ale coletelor în fereastra expediere. 
Dacă selectați Expediere Ground (Freight Pricing) (Introducere detalii în 
funcție de mărfuri), selectați mărfurile și introduceți detaliile după pasul 8.

 8.  Faceți clic pe OK.

 9.  Dacă o opțiune de colet se aplică doar unui colet, utilizați controalele de 
navigare pentru a găsi coletul și selectați opțiunea pentru colet.

10.  Faceți clic pe Procesare expediere.

Expediere
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Procesarea expedierilor internaționaleProcesarea expedierilor internaționale
Atunci când procesați un colet care trebuie trimis către o destinație 
internațională, WorldShip poate genera documentația de export necesară.

Procesarea unui colet
1.  Introduceți adresa destinatarului.

2.  Selectați un serviciu UPS.

3.  Selectați tipul coletului.

4.  Introduceți informațiile de facturare.

5.  Introduceți o descriere generală a bunurilor și greutatea coletului.

6.  Selectați fila Documentație vamală pentru a completa documentația 
necesară pentru export.

7.  Faceți clic pe Procesare expediere.

Încărcare documentație vamală
Activarea și selectarea Facturii UPS Paperless® (fără hârtie) vă permite să 
încărcați formulare vamale create offline în locul atașării exemplarelor pe 
hârtie la expediere. Pentru a încărca formularele, selectați caseta Încărcare 
formularele mele din fila Documentație vamală și localizați formularele de 
încărcat după ce faceți clic pe Procesare expediere.

Dezactivarea opțiunii documentație pentru export
Dacă utilizați propriile documente de export, puteți dezactiva opțiunea 
documentație pentru export din WorldShip, astfel:

1.  Din fila Instrumente, selectați opțiunea Editor expeditor.
2.  Faceți clic pe Modificare și apoi selectați fila Internațional.
3.  Debifați căsuțele Activare factură și Activare CO sau selectați o altă metodă 

de completare decât UPS înregistrează pentru mine IEE la opțiunea 
Informații despre exportul electronic pentru documentele pe care nu 
doriți să le tipăriți.

Expediere
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Procesarea expedierilor internaționale Procesarea expedierilor internaționale (continuare)(continuare)

În timpul procesării expedierii, puteți dezactiva opțiunea de creare a unei 
facturi, astfel:
1.  În fereastra Expediere, selectați fila Documentație vamală.
2.  Eliminați bifa din caseta Creare factură.

Notă: Dacă dezactivați funcția de creare a facturilor în WorldShip, trebuie să 
tastați valoarea vamală pentru expedierile din S.U.A. către Canada și Puerto Rico 
pentru a accelera procesul de vămuire.
Notă: Pentru expedierile internaționale care NU conțin documente, la coletul 
principal se vor atașa trei (3) exemplare ale facturii și orice alte documente de 
export necesare.
Pentru a depune electronic informațiile privind exportul electronic (EEI) 
la Biroul de recensământ S.U.A., trebuie să vă înregistrați mai întâi și să 
deveniți un utilizator autorizat al site-ului Web AESDirect. Parcurgeți 
următorii pași:

Activarea opțiunii AES înainte de plecare
1.  În fila Instrumente, selectați Editor expeditor, faceți clic pe Modificare și 

selectați fila Internațional.
2.  În Informații de export în format electronic, selectați Depunere automată 
cu AES Direct (opțiunea AES 2) în Metoda de depunere, apoi faceți 
clic pe OK.

Prelucrarea unei expedieri internaționale utilizând opțiunea AES 
înainte de plecare
1.  Completați informațiile din filele Destinație expediere, Serviciu și Opțiuni.
2.  În fila Origine expediere, tastați numărul de identificare fiscală și selectați 

tipul de identificare fiscală.

3.  Faceți clic pe Fila Documentație vamală și selectați fila EEI.
4.  Introduceți numărul de referință al expedierii sau faceți clic pe Generare 
SRN dacă doriți ca WorldShip să creeze un număr unic în caseta Număr de 
referință pentru expediere.

5.  Introduceți Numărul de tranzacție intern alocat expedierii. Acest număr 
este necesar pentru expedierile de tip Transport aerian.

6.  Completați câmpurile rămase și faceți clic Trimitere la AES.

7.  WorldShip oferă un link către site-ul AESDirect. Asigurați-vă că citiți Limitarea 
responsabilității, apoi faceți clic pe Trimitere EEI către AESWebLink.

8.  Completați trimiterea către Biroul de recensământ S.U.A..

9.  După ce reveniți la WorldShip, faceți clic pe Procesare expediere.

Pentru mai multe informații, selectați WorldShip în fila Asistență și apoi 
Asistență UPS WorldShip; tastați AES.

Acordul de expediere internațional/Împuternicire
Doar pentru expeditorii cu origine în S.U.A. și Puerto Rico:
UPS solicită, în unele cazuri, un Acord de expediere internațional sau o 
Împuternicire atașată la coletul principal. Pentru mai multe informații, selectați 
WorldShip în fila Asistență și apoi Asistență UPS WorldShip; tastați Acord de 
expediere internațională sau Împuternicire.

Expediere
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Procesarea expedierilor cu date de preluare viitoareProcesarea expedierilor cu date de preluare viitoare
Cu opțiunea de Procesare la o dată viitoare, disponibilă în WorldShip, puteți 
procesa expedieri cu o dată de preluare viitoare, de până la 183 de zile 
calendaristice.

Activarea opțiunii Procesare la o dată viitoare
Pentru a procesa expedieri cu date de preluare viitoare, activați această 
opțiune urmând acești pași:

1.  Din fila Instrumente, selectați opțiunea Preferințe sistem și Expediere.

2.  Bifați caseta Selectare manuală date de preluare din opțiunea Selectare 
dată preluare. Va apărea un mesaj de avertizare care vă va cere să 
confirmați selecția efectuată.

3.  Faceți clic pe Da și apoi pe OK.

Expediere
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Procesarea expedierilor cu date de preluare viitoare Procesarea expedierilor cu date de preluare viitoare (continuare)(continuare)

Selectarea unei date de preluare active
Odată ce ați setat această preferință de sistem, în fereastra Selectare dată de 
preluare activă vi se cere să selectați o dată de preluare.
Dacă doriți să selectați data curentă ca dată de preluare activă, tot ce trebuie 
să faceți este să faceți clic pe OK. Dacă doriți să selectați o dată viitoare, faceți 
clic pe săgeată în jos, selectați data de preluare din calendar și apoi faceți clic pe 
OK. Data de preluare activă selectată va apărea pe bara de titlu în partea de sus 
a ferestrelor Expediere și Istoric expedieri.
Pe măsură ce procesați expedierile, acestea vor fi listate în funcție de data de 
preluare activă, în fereastra Preluare în așteptare din Istoric expedieri. Lângă 
data de preluare activă va apărea litera „A”.
Notă: Dacă nu doriți opțiunea de a procesa expedieri cu o dată viitoare, nu 
trebuie să faceți nimic. Sistemul este deja configurat să proceseze expedieri 
pentru data curentă.

Modificarea unei date de preluare active
Pentru a modifica o dată de preluare activă înainte de procesarea expedierilor, 
urmați acești pași:
1.  În fila Acasă din fereastra Expediere, selectați opțiunea Informații despre 
preluare, apoi Selectare dată de preluare activă.

2.  În fereastra Selectare dată de preluare activă, faceți clic pe săgeată în jos, 
selectați data de preluare din calendar și faceți clic pe OK.

3.  Procesați expedierile ca de obicei. Acestea vor apărea în fereastra Istoric 
expedieri în cadrul grupului Preluare în așteptare pentru respectiva dată de 
preluare activă.

Dacă doriți să modificați o dată de preluare pentru expedierile care au fost 
procesate:
1.  În fereastra Istoric expedieri, evidențiați expedierea sau grupul Preluare în 

așteptare pentru care doriți să modificați data.
2.  Din fila Acasă, selectați opțiunea Dată preluare, apoi Modificare dată preluare.
3.  În fereastra Modificare dată preluare, faceți clic pe săgeată în jos, selectați 

data de preluare din calendar, apoi faceți clic pe OK. Expedierile apar în 
cadrul grupului Preluare în așteptare pentru respectiva dată de preluare.

Pentru informații suplimentare, selectați WorldShip din fila Asistență, apoi 
Asistență USP WorldShip și tastați Proceduri de procesare la o dată viitoare.

Procesarea retururilorProcesarea retururilor
UPS oferă un pachet cuprinzător de servicii de retur, cu scopul de a facilita 
procesul de returnare a mărfurilor. Repetați o expediere în opțiunea Istoric 
expedieri ca retur sau creați un nou colet retur în fereastra Expediere.

Crearea unui retur
1.  Selectați un serviciu UPS din fila Serviciu.

2.  Selectați fila Opțiuni, apoi selectați Serviciu de retur din Opțiuni de expediere.

3.  Selectați serviciul de retur pe care îl doriți.

4.  Indicați descrierea mărfurilor pentru respectivul colet.

5.  Dacă selectați Etichetă electronică de retur, faceți clic pe Detalii și 
menționați adresa de e-mail a destinatarului.

6.  Introduceți adresa pentru Origine preluare.

7.  Selectați fila Serviciu, apoi selectați tipul coletului, precizați datele de 
facturare și introduceți greutatea coletului.

8.  Faceți clic pe Procesare expediere.

Notă: Este posibil ca serviciile de retur să fie limitate în zona dumneavoastră. 
Vizitați ups.com pentru a vizualiza lista completă a serviciilor valabile.

Procesarea unei expedieri tur-retur
1.  Introduceți informațiile aferente expedierii.

2.  Selectați caseta Cu servicii de retur din fila Serviciu.

3.  Faceți clic pe Procesare expediere. Se tipărește eticheta de expediere tur, iar 
în fereastra Expediere se completează automat adresa pentru expedierea 
de retur aferentă.

4.  Selectați fila Opțiuni. Opțiunea Servicii de retur va fi bifată. Selectați 
serviciul de retur pe care îl doriți și introduceți o descriere a mărfurilor.

5.  Faceți clic pe Procesare expediere.

Notă: Pentru a seta o preferință pentru caseta Cu servicii de retur, mergeți la fila 
Expediere din Editor preferințe de sistem.

Expediere

http://ups.com
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Editarea coletelor și a expedierilorEditarea coletelor și a expedierilor
WorldShip vă permite să editați colete și expedieri pe care le-ați procesat 
deja, însă pentru care nu ați rulat încă procesul Sfârșitul zilei.

Editarea unui colet sau a unei expedieri
1.  În Preluări UPS®, în fereastra Istoric expedieri, selectați coletul individual 

sau expedierea individuală pe care doriți să îl/o editați.

2.  Din fila Acasă, selectați Editare/Reconciliere. Confirmați coletul/expedierea 
pe care doriți să îl/o editați și operați modificările care se impun.

3.  Faceți clic pe Procesare expediere. (Se va afișa un mesaj prin care vi se va 
cere să înlocuiți eticheta imprimată anterior cu eticheta nou generată).

Ștergerea unui singur colet dintr-o expediere formată din mai multe 
colete
1.  În Preluări UPS din fereastra Istoric expedieri, selectați expedierea care 

conține coletul pe care doriți să îl ștergeți.

2.  Din fila Acasă, selectați Editare/Reconciliere. Confirmați coletul/expedierea 
pe care doriți să îl/o editați.

3.  Utilizați săgețile de navigare de lângă opțiunea Procesare expediere pentru 
a afișa coletul pe care doriți să îl ștergeți.

4.  Faceți clic pe Ștergere colet. Confirmați că într-adevăr doriți să ștergeți acel 
colet.

5.  Faceți clic pe Procesare expediere. (Se va afișa un mesaj prin care vi se va 
cere să înlocuiți eticheta imprimată anterior cu eticheta nou generată).

Doar S.U.A.: Pentru probleme de facturare, sunați la Departamentul de 
facturare la 1-800-811-1648 și oferiți numerele de urmărire și numerele de 
înregistrare.

Expediere
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Procesarea expedierilor cargoProcesarea expedierilor cargo
Despre transporturile de marfă Ground Freight
Ground Freight este o ofertă de servicii generale pentru transporturi 
regionale, interregionale și de curse lungi, precum și un portofoliu complet 
de soluții specializate în S.U.A. (inclusiv Alaska și Hawaii), Canada, Puerto Rico, 
Guam, Insulele Virgine ale S.U.A. și Mexic.

Despre expedierile aeriene de marfă
Transportul aerian este o ofertă de servicii generale pentru transporturi 
regionale, interregionale și internaționale, precum și un portofoliu complet de 
soluții specializate la nivel mondial.

Procesarea unei expedieri aeriene de marfă
1.  Selectați caseta Cargo și un serviciu UPS de transport aerian sau terestru 

în fila Serviciu. Câmpurile rămase se schimbă în funcție de serviciul UPS 
selectat.

2.  Introduceți adresa Destinație expediere.

3.  Introduceți adresa Origine expediere.

4.  Indicați nivelul expedierii și detaliile privind opțiunile, precum informațiile de 
facturare, informațiile privind mărfurile, opțiunile de expediere, dimensiunile 
expedierii, descrierea expedierii, numerele de referință ale expedierii și lista 
conținutului. Consultați Introducerea informațiilor cu privire la mărfuri.

5.  Pentru o expediere internațională, înregistrați documentul de export și 
detaliile cu privire la mărfuri.

6.  Decideți dacă doriți să finalizați expedierea acum sau mai târziu.
	 ■  Dacă nu ați finalizat expedierea, puteți să o salvați ca schiță prin clic pe 

opțiunea Salvare (în colțul din dreapta jos). Expedierea este salvată în 
Istoricul expedierilor ca „Schiță”, cu data salvării. Dacă ați creat o Listă 
conținut pentru expedierea schiță, aceasta nu va fi salvată. Când sunteți 
pregătit să continuați procesarea expedierii, selectați-o din fereastra 
Istoric expedieri și selectați Editare/Reconciliere expediere din fila 
Acasă.

	 ■  Dacă ați finalizat expedierea, faceți clic pe Procesare.

Notă: Puteți seta o 
setare pentru expeditor 
pentru a imprima un 
număr specific de 
etichete pentru fiecare 
unitate de manipulare 
și articol vrac. 
În fila Instrumente, 
selectați Editor 
expeditor, evidențiați 
informațiile despre 
expeditor, apoi faceți 
clic pe Modificare. 
Selectați fila Cargo și 
introduceți numărul de 
etichete de imprimat 
pentru fiecare unitate 
de manipulare și pentru 
fiecare articol vrac.

Expediere
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Procesarea expedierilor cargo Procesarea expedierilor cargo (continuare)(continuare)

Introducerea informațiilor cu privire la mărfuri
1.  Introduceți informații cu privire la fiecare articol din expediere în secțiunea 

Mărfuri din fila Serviciu. Lista mărfurilor din fila Serviciu afișează fiecare 
articol adăugat la expedierea curentă.

2.  Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga fiecare articol pe lista mărfurilor sau, 
dacă este necesar, faceți clic pe Ștergere pentru a elimina articole din lista 
mărfurilor. Nu există nicio limită cu privire la numărul de mărfuri care 
se poate selecta sau adăuga la o expediere. Limita este gestionată pe 
parcursul procesării expedierii.

Notă: Ca alternativă la adăugarea manuală a mărfurilor în lista mărfurilor, 
faceți clic pe Căutare bunuri și utilizați fereastra Căutare bunuri pentru a accesa 
produsele introduse anterior în Editor produs. Această căutare este utilă atunci 
când se introduce un număr mare de mărfuri în cadrul unei expedieri.

Solicitarea tarifelor pentru transport cargo
Pentru a solicita tariful aferent expedierii curente:
1.  Faceți clic pe Obținere tarif. Va apărea fereastra Tarife expediere.

2.  Parcurgeți informațiile detaliate despre tarif.

3.  Faceți clic pe OK.

Expediere
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Procesarea expedierilor cargo Procesarea expedierilor cargo (continuare)(continuare)

Programarea preluării pentru o singură expediere Ground Freight
WorldShip vă permite să programați o preluare Ground Freight după 
procesarea unei expedieri selectând Istoric, apoi Preluare cargo și Solicitare 
de preluare Ground Freight.
Notă: Puteți programa, de asemenea, o solicitare de preluare în timpul 
procesării expedierii dacă setați o preferință de sistem. În fila Instrumente, 
selectați Preferințe de sistem și apoi Expediere; bifați caseta Programare 
preluare în timpul procesării cargo.
1.  În fereastra Expediere, completați secțiunea Informații destinație 

expediere, secțiunea Expediere și secțiunea Mărfuri.

2.  Faceți clic pe Procesare. Se afișează fereastra Solicitare de preluare.

3.  Locație de preluare afișează adresa Origine expediere.

4.  Introduceți orice instrucțiuni suplimentare pentru expedierea 
dumneavoastră.

5.  Introduceți Data de preluare, Ora de preluare și Ora de închidere a locației 
de preluare. În caz contrar, informațiile completate implicit sunt ora și data 
curente.

6.  Introduceți numărul de unități de manevrare.
7.  Faceți clic pe OK.

Programarea preluării mai multor expedieri Ground Freight
Pentru o singură solicitare de preluare, puteți selecta mai multe expedieri de 
transport terestru efectuând următorii pași:
1.  Faceți clic pe expedierea asociată cu pictograma Ground Freight  în 

fereastra Istoric expedieri.

2.  În fila Acasă, selectați Preluare transport cargo și apoi Listă preluare 
transport cargo. Apare fereastra Listă preluare transport cargo.

3.  Faceți clic pe Adăugare pentru a introduce articolul Ground Freight în listă. 
Articolul Ground Freight trebuie să aibă un număr Pro pentru ca acest proces 
să funcționeze.

4.  Pentru a introduce mai multe articole, repetați pașii 1 și 3 până când aveți 
articolele dorite în Listă preluare transport cargo.

5.  Faceți clic pe Programare preluare.

Expediere
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Procesarea expedierilor cargo Procesarea expedierilor cargo (continuare)(continuare)

Programarea preluării sau predării unei expedieri Air Freight
Pentru a programa o predare în mod automat în timpul procesării expedierii 
pentru un transportator aerian de tip „House Account”:

1.  Bifați caseta Predare din fila Serviciu.

2.  Procesați expedierea în mod obișnuit. Când faceți clic pe Procesare, va 
apărea fereastra Solicitare de predare.

3.  În fereastra Solicitare de predare:
	 ■  În Bucăți expediate ca, descrieți unitățile manipulate.
	 ■  În Predare, selectați o dată și o oră pentru predare.
	 ■  Faceți clic pe OK.

Pentru a programa o preluare sau o predare în mod automat în timpul 
procesării expedierii pentru un transportator aerian ocazional:

1.  Introduceți expedierea în mod obișnuit. Când faceți clic pe Procesare, va 
apărea fereastra Solicitare de preluare/predare.

2.  În fereastra Solicitare de preluare/predare:
	 ■  În Bucăți expediate ca, descrieți unitățile manipulate.
	 ■  În Predare/preluare, selectați Preluare sau Predare.

 Notă: Selecția dumneavoastră determină câmpurile rămase ca active și 
inactive în această fereastră.

	 ■  În Predare, selectați o dată și o oră pentru predare.
	 ■  În Solicitant, introduceți informațiile adecvate sau folosiți informațiile 

introduse pentru Origine expediere.
	 ■  Introduceți data preluării, ora preluării și ora de închidere a locației de 

preluare.
	 ■  În Locație de preluare, introduceți instrucțiuni suplimentare.

Notă: Toate celelalte câmpuri indică adresa originii expedierii și nu pot fi 
actualizate.

	 ■  Faceți clic pe OK.

Expediere
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Procesarea expedierilor cargo Procesarea expedierilor cargo (continuare)(continuare)

Vizualizarea expedierilor dumneavoastră de marfă în Istoric 
expedieri
Pentru a vizualiza expedierile cargo, selectați fereastra Istoric expedieri. 
O pictogramă  reprezintă o expediere cargo pentru un anumit expeditor.

Expediere
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Editorul de profiluriEditorul de profiluri
Folosiți Editorul de profiluri pentru a adăuga, a șterge sau a modifica un 
profil, care reprezintă o colecție salvată a preferințelor predefinite, inclusiv 
diferite opțiuni de servicii, opțiuni de colete, opțiuni de expediere și 
numere de referință. Puteți apoi să alocați acest profil unuia sau mai multor 
expeditori.

Adăugarea unui profilAdăugarea unui profil
1.  În fila Instrumente, selectați Creare/Editare profil.
2.  În fereastra inițială a Editorului de profiluri, faceți clic pe OK.

3.  Completați sau selectați valorile preferate pentru câmpurile afișate în toate 
filele. Opțiunile dumneavoastră apar ca fiind valori prestabilite (implicite) în 
câmpurile corespunzătoare din fereastra Expediere.

4.  În panglică, faceți clic pe Salvare.

5.  În fereastra Salvare profil ca, introduceți un nume unic, de până la 35 de 
caractere, apoi faceți clic pe OK.

Notă: Dacă doriți să bazați un profil nou pe unul existent, selectați numele 
profilului existent, modificați câmpurile și faceți clic pe Salvare ca în panglică. În 
fereastra Salvare profil ca, introduceți un nume unic, de până la 35 de caractere, 
apoi faceți clic pe OK.

Alocarea unui profil unui expeditorAlocarea unui profil unui expeditor
1.  În fila Instrumente, selectați Creare/Editare profil.
2.  În panglica Editor de profiluri, faceți clic pe Alocare profil expeditorilor.
3.  În fereastra Profilurile expeditorilor:
	 ■  Pentru a aloca un profil unui anumit expeditor, selectați profilul dorit 

pentru respectivul expeditor din opțiunea Profil de lângă numărul 
expeditorului.

	 ■  Pentru a aloca un anumit profil tuturor expeditorilor, selectați profilul 
dorit din opțiunea Alocare profil tuturor expeditorilor și faceți clic pe 
opțiunea Alocare.

4.  Faceți clic pe OK, apoi pe Închidere Editor de profiluri.

Profiluri



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Toate drepturile rezervate. 01/2021 Ghidul utilizatorului 14

Alocarea unui profil unui client din registrul de adreseAlocarea unui profil unui client din registrul de adrese
1.  În fila Acasă, selectați Adrese, apoi Registru adrese. Se va afișa fereastra 

Editor registru adrese.

2.  Introduceți informațiile aferente unui nou destinatar sau faceți clic pe 
pictograma Căutare de lângă	 caseta Companie sau Nume, pentru a 
căuta un destinatar în registrul de adrese. În fereastra Căutare în registrul de 
adrese, localizați și selectați un client existent, apoi faceți clic pe Selectare.

3.  Selectați un nume de profil, din Profiluri.
4.  Faceți clic pe Adăugare adresă nouă pentru un client nou sau faceți clic pe 

opțiunea Modificare adresă pentru un client existent.

5.  Când ați terminat, faceți clic pe Închidere.

Notă: Puteți aloca un profil și folosind comanda Editor expeditor sau puteți 
selecta profilul din fereastra Expediere.

Profiluri 
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Imprimarea rapoartelorImprimarea rapoartelor
De fiecare dată când finalizați procesul Sfârșitul zilei, se pot imprima 
automat următoarele rapoarte:

Raport detaliat expedieri zilnice
Acest raport centralizează toate coletele procesate de la ultimul proces 
Sfârșitul zilei și listează informații privind destinatarul și expedierea atât 
pentru fiecare colet, cât și per total. Prin folosirea opțiunii Editor preferințe 
de sistem, fila Configurare raport detalii expediere, puteți seta opțiunea de 
imprimare automată a acestui raport atunci când rulați procesul Sfârșitul zilei.

Raport valoare ridicată
Se imprimă automat în timpul procesării Sfârșitul zilei numai dacă ați procesat 
un colet cu o Valoare declarată care depășește un anumit nivel și în timpul 
procesării expedierilor cu Servicii de retur. În plus, acest raport evidențiază 
numărul de urmărire, ID-ul coletului, numărul de referință și valoarea declarată 
pentru fiecare colet cu valoare mare.

Important: Asigurați-vă că înmânați acest raport curierului UPS atunci când 
preia coletele cu valoare mare. Curierul UPS semnează raportul și înscrie, pe 
ultimul rând al acestui raport, ora preluării și numărul total de colete cu valoare 
mare preluate. Deoarece aceste detalii de preluare se găsesc în raportul pe 
care curierul îl ia odată cu coletele, faceți o copie a raportului în care curierul a 
completat detaliile preluării dacă doriți confirmarea preluării pentru evidențele 
dumneavoastră. Având în vedere că detaliile preluării includ semnătura 
curierului și informații scrise de mână, acesta nu poate fi retipărit.

Raport curier UPS pentru control transmitere (expedierile cu alte 
origini decât S.U.A., Puerto Rico și Canada)
Se imprimă automat în timpul procesării Sfârșitului zilei și la momentul 
încheierii expedierilor consolidate de tip Trade Direct, numai dacă destinația 
este alta decât S.U.A sau Puerto Rico. Prin acest raport se verifică transmiterea 
cu succes către UPS a datelor privind expedierea în timpul procesului de 
încheiere.

Important: Asigurați-vă că înmânați acest raport curierului UPS atunci când 
acesta preia coletele dumneavoastră.

Raport sumar cod de bare preluare (cu originea în S.U.A./Puerto Rico/
Canada)/Rezumat manifest UPS® (altă origine decât S.U.A./Puerto 
Rico/Canada)
Raportul sumar cod de bare preluare se imprimă automat în timpul procesului 
Sfârșitul zilei, iar Rezumatul manifest UPS se imprimă automat în timpul 
procesului Sfârșitul zilei și în timpul închiderii mișcărilor consolidate. Ambele 
rapoarte includ informații privind expedierea cu privire la coletele pe care 
curierul UPS le va prelua. Raportul cuprinde:
■  Informații privind contul dumneavoastră
■  Un cod de bare care include numărul contului, un identificator unic al 

expedierii și numărul total de colete care urmează a fi preluate.
■  Un centralizator al informațiilor, astfel încât curierul UPS să poată verifica ce 

trebuie să preia.
■  Un spațiu pentru a înregistra numele curierului UPS care preia coletele, ora la 

care s-a efectuat preluarea și numărul total de colete preluate de respectivul 
curier.

Important: Asigurați-vă că înmânați Raportul sumar cod de bare preluare 
curierului UPS atunci când acesta preia coletele. Curierul UPS scanează codul 
de bare de pe raport. Apoi, curierul UPS semnează raportul și înregistrează, 
în partea de jos, ora preluării și numărul total de colete preluate. Deoarece 
curierul UPS scanează acest raport, dar nu îl ia, îl puteți păstra pentru 
evidențele dumneavoastră.

Manifest detaliat UPS (alte origini decât S.U.A./Puerto Rico/Canada)
Se imprimă automat în timpul procesului Sfârșitul zilei, dacă transmiterea 
datelor de expediere către UPS eșuează. Acest raport include informații de 
expediere cu privire la coletele pe care urmează să le preia curierul UPS.

Important: Asigurați-vă că înmânați acest raport curierului UPS atunci când 
preia coletele.

Rapoarte
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Anularea unei expedieri din fereastra ExpediereAnularea unei expedieri din fereastra Expediere
WorldShip vă permite să anulați expedierile pe care le-ați procesat deja, dar 
pentru care nu ați rulat procesul Sfârșitul zilei. Puteți să anulați colete sau 
expedieri și după ce ați rulat procesul Sfârșitul zilei.

1.  În fila Acasă din fereastra Expediere, selectați opțiunea Anulare pentru a 
anula sau a șterge un colet sau o expediere.

2.  Citiți instrucțiunile privind modalitatea de anulare a unei expedieri și 
faceți clic pe OK. Va apărea fereastra cu Istoricul expedierilor, unde va fi 
evidențiată ultima expediere pe care ați procesat-o.

3.  Confirmați că este evidențiată expedierea corectă. Dacă este necesar, 
selectați o altă expediere.

4.  Dacă pictograma expedierii arată o săgeată în sus, , , , atunci va trebui să 
anulați expedierea, utilizând pagina Anulare expediere de pe web. Din fila 
Acasă, faceți clic pe opțiunea Anulare.
a.  WorldShip vă va solicita să utilizați pagina Anulare expediere de pe web. 

Notă: Pictogramele cu săgeată în sus arată că unele informații detaliate despre 
pachet au fost deja trimise către UPS.
5.  Dacă pictograma expedierii nu are o săgeată în sus:

a.  Din fila Acasă, selectați opțiunea Anulare. Este afișat un mesaj de 
confirmare.

b.  Faceți clic pe Da. Lângă expediere sau colet va apărea pictograma Anulat.
Notă: În cazul în care coletul pe care încercați să îl anulați a trecut deja prin 
procesul Sfârșitul zilei și portalul de anulare acceptă anulări pentru țara 
dumneavoastră, atunci veți fi redirecționat la Cerere anulare expediere S.U.A. 
de pe ups.com (doar în engleză). Consultați Anularea unui colet sau a unei 
expedieri din fereastra Istoric expedieri, după procesul Sfârșitul zilei.

Anularea coletelor sau a expedierilor

http://ups.com
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Anularea unui colet sau a unei expedieri din fereastra Istoric Anularea unui colet sau a unei expedieri din fereastra Istoric 
expedieri, după procesul Sfârșitul zileiexpedieri, după procesul Sfârșitul zilei
1.  În fereastra Istoric expedieri, evidențiați numărul de urmărire al coletului pe 

care doriți să îl anulați.

2.  Din fila Acasă, selectați opțiunea Anulare.

3.  Faceți clic pe OK. Va apărea pagina Anulare expedieri UPS unde puteți 
finaliza anularea.

4.  După ce ați finalizat anularea expedierii, reveniți la WorldShip.

Anularea coletelor sau a expedierilor
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Marcarea unui colet sau a unei expedieri ca anulat(ă) în fereastra Istoric Marcarea unui colet sau a unei expedieri ca anulat(ă) în fereastra Istoric 
expedieriexpedieri
Când anulați un colet sau o expediere de pe pagina Anulare expedieri 
UPS, WorldShip nu va actualiza în mod automat fereastra Istoric expedieri 
pentru a vă indica faptul că ați finalizat anularea; dar puteți marca expedierea 
sau coletul ca anulat(ă). Având în vedere că starea actuală a coletului sau a 
expedierii nu se va modifica, înainte de utilizarea acestei proceduri trebuie 
să parcurgeți pașii necesari pentru a anula expedierea sau coletul pe pagina 
Anulare expedieri UPS.

1.  În fereastra Istoric expedieri, evidențiați coletul sau expedierea anulat(ă) de 
pe pagina Anulare expedieri UPS.

2.  Din fila Acasă, selectați opțiunea Marcare expediere. Lângă expediere sau 
colet va apărea simbolul de bifă.

3.  Din fila Acasă, selectați Activități marcate și apoi Anulare expedieri 
marcate. Lângă expediere sau colet va apărea pictograma X.

Anularea coletelor sau a expedierilor
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Finalizarea procesuluiFinalizarea procesului
WorldShip transmite electronic către UPS detaliile expedierilor 
dumneavoastră. Se pot realiza procese distincte de Sfârșitul zilei pentru 
aceeași zi de preluare.
Odată ce ați finalizat procesarea coletelor pentru un grup Preluare în așteptare, 
finalizați procesul Sfârșit de zi. Acești pași trebuie realizați înainte de ora 
preluării.

Finalizarea procesului Sfârșitul zilei
1.  Selectați grupul Preluare în așteptare din fereastra Istoric expedieri.

2.  Din fila Acasă, selectați Sfârșitul zilei.
3.  Confirmați intenția de a merge mai departe. WorldShip va tipări rapoartele 

Sfârșitul zilei. Pentru informații suplimentare, consultați Imprimare rapoarte.

4.  Dacă a fost activată opțiunea Procesare la o dată viitoare, va apărea 
fereastra Selectare dată preluare activă. Faceți clic pe săgeata în jos pentru 
a selecta data de preluare activă din calendar (până la 183 de zile). Faceți clic 
pe OK.

5.  Furnizați curierului UPS rapoartele aplicabile. Pentru informații 
suplimentare, consultați Imprimare rapoarte.

Sfârșitul zilei
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Validarea datelor adresei dumneavoastrăValidarea datelor adresei dumneavoastră
Validarea adresei vă va ajuta să stabiliți dacă o adresă S.U.A. 50 este valabilă.

Există trei tipuri de validare a adreselor în WorldShip:
■  Validarea unei singure adrese, a orașului, a statului și a ZIP Code™, care are 

loc automat la expedierea unui colet. WorldShip va sugera alternative dacă o 
adresă pare incorectă.

■  Validarea unei singure adrese la nivel de stradă validează nu numai orașul, 
statul și codul poștal, dar și adresa străzii. Pentru a selecta această opțiune 
de validare a adresei, apăsați F8 în fereastra de expediere sau, în fila Acasă, 
selectați Adrese și apoi Validare adresă destinație expediere. WorldShip 
va verifica rapid adresa și va returna sugestii dacă adresa pare incorectă sau 
vă va spune dacă adresa este valabilă. Acest proces include alocări ZIP + 4 la 
datele privind adresa dumneavoastră.

■  Validarea registrului de adrese validează strada, orașul, statul și codul 
poștal al fiecărei adrese din registrul de adrese WorldShip. Pentru a selecta 
această opțiune de validare a adresei, apăsați Shift și F9 sau pe fila Acasă, 
selectați Adrese și apoi Registru adrese. În Editor registru adrese, faceți clic 
pe Trimitere adrese pentru validare. WorldShip colectează toate intrările 
din registrul de adrese, le validează și apoi le descarcă pe computer pentru 
a le reconcilia. Acest proces include, de asemenea, alocări ZIP + 4 la datele 
privind adresele dumneavoastră.

Notă: Pentru a valida o singură adresă în Editor registru adrese, introduceți sau 
selectați adresa și faceți clic pe Validare adresă.
Pentru a vizualiza instrucțiunile pas cu pas, selectați WorldShip din fila 
Asistență, apoi Asistență UPS WorldShip și introduceți Validare adrese.

Validarea, clasificarea și reconcilierea adreselor
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Clasificarea datelor privind adresele dumneavoastrăClasificarea datelor privind adresele dumneavoastră
Clasificarea adreselor vă va ajuta să stabiliți dacă o adresă din S.U.A. 50 sau 
Canada este de tip rezidențial sau comercial.

Există două tipuri de clasificare a adreselor în WorldShip:
■  Clasificare adresă cu un singur nivel clasifică adresa curentă. Pentru a 

selecta această opțiune de clasificare a adreselor, apăsați F7 în fereastra 
Expediere sau, în fila Acasă, selectați Adrese și apoi Clasificare adresă 
destinație expediere. WorldShip clasifică adresa afișată în fila Destinație 
expediere.

■  Clasificare registru de adrese clasifică toate adresele din registrul de adrese 
WorldShip. Pentru a selecta această opțiune de clasificare a adreselor, 
apăsați Shift și F9 sau, în fila Acasă, selectați Adrese și apoi Registru adrese. 
În Editor registru adrese, faceți clic pe Trimitere adrese pentru clasificare. 
WorldShip colectează toate intrările din Registru adrese, le clasifică și apoi le 
descarcă pe computer.

Pentru a vizualiza instrucțiunile pas cu pas, selectați WorldShip din fila 
Asistență, apoi Asistență UPS WorldShip și introduceți Clasificare adrese.

Reconcilierea datelor privind adreseleReconcilierea datelor privind adresele
Utilizați funcția Reconciliere pentru a selecta cea mai bună adresă dintr-o listă 
de opțiuni posibile.

Pentru a vizualiza instrucțiunile pas cu pas, selectați WorldShip din fila 
Asistență apoi Asistență UPS WorldShip și introduceți Reconciliere adrese.

Validarea, clasificarea și reconcilierea adreselor
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Localizarea expedierilorLocalizarea expedierilor
1.  Pentru a găsi o expediere procesată în trecut, selectați Istoric căutări în fila 
Acasă sau faceți clic pe Căutare în fereastra Istoric expedieri.

Istoric și urmărire

2.  Completați informațiile adecvate necesare pentru a localiza expedierea pe 
care o căutați, apoi faceți clic pe Căutare.

Pentru informații suplimentare cu privire la găsirea expedierilor, selectați 
WorldShip din fila Asistență apoi Asistență UPS WorldShip; introduceți 
Găsire expediere.
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Urmărirea coletelor sau a expedierilorUrmărirea coletelor sau a expedierilor
Urmărirea din fereastra Istoric expedieri
1.  Pentru a urmări un singur colet din fereastra Istoric expedieri, selectați un 

colet prin evidențierea numărului de urmărire al acestuia. Din fila Acasă, 
selectați Urmărire, apoi Urmărire acest colet.

2.  Pentru a urmări mai multe colete din fereastra Istoric expedieri:
	 ■  Evidențiați o dată pentru urmărirea tuturor coletelor expediate la o 

anumită dată sau evidențiați o expediere pentru a urmări toate coletele 
din acea expediere.

	 ■  În fila Acasă, selectați Urmărire și apoi Urmărire multiplă. În fereastra 
Manager număr de urmărire, în fila 1Z, faceți clic pe Adăugare, apoi pe 
Listă de urmărire.
 Notă: Puteți urmări colete pentru mai multe date și expedieri, prin 
evidențierea unei anumite date sau a unei anumite expedieri și făcând clic 
pe Adăugare.

3.  WorldShip vă conectează direct la pagina de urmărire de pe ups.com și 
afișează informațiile despre colet.

4.  Dacă doriți, puteți imprima informațiile de urmărire.

5.  Pentru a vă întoarce la WorldShip, închideți fereastra paginii de urmărire.

Urmărire de pe site-ul UPS®
1.  Din fila UPS.com, selectați Urmărire UPS. WorldShip vă conectează direct la 

pagina de Urmărire de pe site-ul UPS.

2.  Introduceți numerele de urmărire UPS în fila Urmărire colete și transporturi 
cargo și faceți clic pe Urmărire.

3.  Urmați instrucțiunile.

4.  Pentru a vă întoarce la WorldShip, închideți fereastra paginii de urmărire.

Istoric și urmărire

http://ups.com
http://UPS.com
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Taxă suplimentară pentru combustibilTaxă suplimentară pentru combustibil
Taxele suplimentare pentru combustibil UPS sunt incluse în mod automat în 
tariful afișat pentru fiecare expediere. Taxele suplimentare se pot modifica de 
la lună la lună. Vi se va furniza o actualizare automată a aplicației software.

Pentru informații detaliate cu privire la Taxa suplimentară pentru combustibil 
UPS, accesați ups.com sau selectați WorldShip din fila Asistență, apoi 
Asistență UPS WorldShip; tastați Taxă suplimentară pentru combustibil.

Selectarea informațiilor de facturareSelectarea informațiilor de facturare
Utilizați câmpurile de facturare pentru a indica cine plătește pentru taxele de 
transport și pentru drepturile vamale aferente unui colet, unei expedieri de 
colete sau unei expedieri cargo. Aceste câmpuri apar în mai multe ferestre, 
inclusiv in fila Serviciu din fereastra Expediere. Câmpurile de facturare cuprind:

Facturare transport la include opțiunile Expeditor, Destinatar, Terț sau 
Destinatar autorizat pentru a indica cine plătește costurile de transport pentru 
colet, expediere sau expediere cargo.

Facturare drepturi vamale și taxe la include opțiunile Expeditor, Destinatar 
sau Terț, pentru a indica cine plătește drepturile vamale și taxele pentru colet, 
expediere sau expediere cargo.

Caseta Defalcare drepturi vamale și taxe poate fi bifată pentru a indica 
faptul că plătitorul transportului, și nu plătitorul taxelor, va achita și drepturile 
vamale pentru colet, expediere sau expediere cargo. Dacă bifați această 
casetă, titlul Facturare transport la se modifică în Facturare transport și 
drepturi vamale la, iar titlul Facturare drepturi vamale și taxe la se modifică în 
Facturare taxe la. Pentru a inversa această selecție, debifați căsuța Defalcare 
drepturi vamale și taxe. De fiecare dată când selectați sau când debifați 
această căsuță, va apărea un mesaj de confirmare.

Funcționalități de facturare și de tarifare
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Facturare terțFacturare terț
1. Procesați expedierile așa cum este indicat în pagina 1 a acestui ghid. Pașii 
care trebuie urmați sunt:
	 ■  Introduceți adresa destinatarului.
	 ■  Selectați un serviciu UPS.
	 ■  Selectați tipul coletului.
	 ■  Selectați opțiunea Terț din Facturare transport la și va apărea fereastra 

Adresă terț.

Funcționalități de facturare și de tarifare

2.  În fereastra Adresă terț, introduceți adresa și numărul de cont ale 
persoanei sau ale firmei care va plăti toate taxele pe care le-ar plăti un 
expeditor pentru expedierea respectivă. Apoi faceți clic pe OK.

3.  În fereastra Expediere, introduceți greutatea coletului și faceți clic pe 
Procesare expediere.
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Comenzile rapideComenzile rapide
Editorul de comenzi rapide vă permite să selectați dintr-o listă predefinită 
de comenzi și să configurați acele comenzi care vor fi utilizate în fila 
Import/Export. Consultați Crearea listei de comenzi rapide.

Crearea listei de comenzi rapideCrearea listei de comenzi rapide
1.  Din fila Import/Export, selectați Creare.

2.  În fereastra Editor comenzi rapide, creați o listă a comenzilor pentru Listă 
comenzi rapide:

	 ■  Pentru a adăuga o comandă, selectați comanda din caseta Comenzi 
disponibile și faceți clic pe Adăugare. Comanda este adăugată în caseta 
Comenzi selectate. 

	 ■	 Pentru a elimina o comandă, selectați comanda din căsuța Comenzi 
selectate și faceți clic pe Eliminare. 

	 ■		Pentru a elimina toate comenzile, faceți clic pe Eliminare toate.

3.  Editați comanda selectată astfel:
	 ■		Dacă ați adăugat o comandă care poate fi adăugată de mai multe ori, 

fereastra Editor comenzi rapide apare astfel încât puteți configura comanda 
selectată. Consultați Modificarea comenzilor rapide.

	 ■		Dacă ați adăugat o comandă care se poate adăuga o singură dată, continuați 
cu pasul 4. 

  Sugestie: Dacă doriți să modificați setările implicite pentru comanda 
selectată, faceți clic pe Editare. Consultați Modificarea comenzilor rapide. 

4.  Aranjați comenzile în Listă comenzi rapide, în ordinea dorită:
	 ■		Pentru a deplasa o comandă în sus, selectați comanda și faceți clic pe 

Deplasare în sus.
	 ■		Pentru a deplasa o comandă în jos, selectați comanda și faceți clic pe 

Deplasare în jos.

5.  Pentru a vizualiza și utiliza Lista comenzi rapide, din fila Import/Export, 
selectați o comandă din Lista comenzi rapide.

Modificarea comenzilor rapideModificarea comenzilor rapide
1.  Din fila Import/Export, selectați Creare.
2.  Din fereastra Editor comenzi rapide, adăugați o comandă nouă:
	 ■		Selectați comanda din căsuța Comenzi disponibile.
	 ■		Faceți clic pe Adăugare.

Dacă ați adăugat o comandă care se poate adăuga de mai multe ori, va apărea 
fereastra Editor comenzi rapide, care va afișa informații cu privire la comanda 
selectată. Numele comenzii apare în bara de titlu. Treceți la pasul 4.
Dacă ați adăugat o comandă care se poate adăuga o singură dată, numele 
comenzii apare în căsuța Comenzi selectate. Dacă doriți să editați comanda, 
continuați cu pasul 3; în caz contrar, treceți la pasul 7.
3.  Pentru a edita o comandă existentă din Lista comenzi rapide:
	 ■		Selectați comanda din căsuța Comenzi selectate.
	 ■		Faceți clic pe Editare.

Va apărea fereastra Editor comenzi rapide, care va afișa informații cu privire la 
comanda selectată. Numele comenzii apare în bara de titlu. 
Pentru a edita o comandă care se poate adăuga de mai multe ori, continuați cu 
pasul 4; în caz contrar, treceți la pasul 5.

Caracteristici și funcționalități suplimentare
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Modificarea comenzilor rapideModificarea comenzilor rapide (continuare) (continuare)
4.  Efectuați acțiunea dorită: 
	 ■		Pentru Numărul expeditorului, faceți clic pe săgeată în jos din căsuța 

Selectare număr expeditor și selectați un număr de expeditor.
	 ■		Pentru Profil, faceți clic pe săgeată în jos din căsuța Selectare profil și 

selectați un profil.
	 ■		Pentru Start import protejat, selectați un nume de hartă din căsuța Start 

import protejat.
	 ■		Pentru Import pe loturi, selectați un nume de hartă din căsuța Start 

import pe loturi.
	 ■		Pentru Export pe loturi, selectați un nume de hartă din căsuța Start 

export pe loturi.

5.  Pentru a adăuga un indiciu pentru comandă, introduceți până la 80 de 
caractere în căsuța Text indiciu sau folosiți indiciul predefinit.

6.  Faceți clic pe OK. 

7.  Repetați această procedură după cum este nevoie și faceți clic pe OK.

Etichete de eroare imprimate în timpul procesării pe loturiEtichete de eroare imprimate în timpul procesării pe loturi
WorldShip imprimă acum implicit etichete de eroare pentru fiecare colet 
a cărui expediere nu este validată în timpul Prelucrării pe loturi. Eticheta 
identifică eroarea, cu informațiile necesare pentru corectarea coletului 
în vederea procesării și servește ca înlocuitor pentru a menține ordinea 
corectă a etichetelor pe pachete. Opțiunea Imprimare etichetă de eroare în 
timpul procesării pe loturi se află sub Imprimare etichete preferate, în fila 
Configurare imprimare, din fereastra Editor preferințe de sistem.

Etichete personalizateEtichete personalizate
Editorul pentru etichete personalizate vă permite să creați, să salvați, să editați 
și să ștergeți multiple șabloane pentru etichete personalizate. Etichetele 
personalizate pot include o imagine, un mesaj promoțional, un text, câmpuri 
de expediere sau o combinație a elementelor enumerate anterior. Pentru 
a menționa ce șablon de etichetă personalizată doriți să utilizați, alegeți 
etichetele care trebuie tipărite atunci când utilizați un profil sau adăugați un 
buton pe bara personalizată.

Selectarea suportului pentru eticheteSelectarea suportului pentru etichete
Asigurați-vă că în imprimanta dumneavoastră pentru etichete este încărcat 
suportul corect pentru etichete. Suportul pentru etichete necesar diferă în 
funcție de tipul etichetei personalizate, după cum urmează:
■  Modelul antet etichete expediere vă permite să personalizați partea de 

sus, de doi inchi, a următoarelor dimensiuni de suport pentru etichete: 
Termică 4 x 8 sau 4 x 8¼, Laser 8½ x 11 (1 etichetă pe pagină), Laser 8½ x 11 
(2 etichete pe pagină) și Laser A4 210 x 297.

■  Un șablon de etichetă document vă permite să personalizați zona 
inferioară, de 2 inchi, a următoarelor dimensiuni de suport pentru etichete: 
Termică 4 x 8 sau 4 x 8¼ (perforat).

■  Formatul Etichetă destinatar vă permite personalizarea oricărui segment 
al etichetei unui destinatar (o etichetă suplimentară care nu înlocuiește 
eticheta de expediere) pentru următoarele dimensiuni ale suportului 
pentru etichete: 4 x 8 sau 4 x 6.

Crearea sau editarea unui șablon de etichetă personalizatăCrearea sau editarea unui șablon de etichetă personalizată
1.  Din fila Instrumente, selectați Creare/Editare etichete personalizate. 

Va apărea fereastra Editor etichete personalizate.

2.  Dacă doriți să editați un șablon existent:
	 ■  Din Șabloane existente, selectați șablonul pe care doriți să îl editați.
	 ■  Faceți clic pe Editare. Va apărea fereastra Editare șablon.

 Notă: Nu puteți edita sau șterge șabloanele UPS Sample. Puteți copia și 
edita un șablon UPS Sample. Consultați pasul 3.

	 ■  Treceți la pasul 6.

3.  Dacă doriți să creați un șablon pe baza unui șablon existent, cum ar fi de 
exemplu un șablon UPS Sample:

	 ■  Din Șabloane existente, selectați șablonul pe care doriți să îl aveți ca bază 
pentru propriul șablon.

	 ■  Faceți clic pe Copiere. Va apărea fereastra Copiere șablon.
	 ■  Introduceți un nume pentru șablon, de până la 50 de caractere, în căsuța 

Introducere nume șablon nou și faceți clic pe OK. Va apărea fereastra 
Editare șablon.

	 ■  Treceți la pasul 6.

Caracteristici și funcționalități suplimentare
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Crearea sau editarea unui șablon de etichetă personalizată Crearea sau editarea unui șablon de etichetă personalizată 
(continuare)(continuare)
4.  Dacă doriți să ștergeți un șablon existent:
	 ■  Din Șabloane existente, selectați șablonul pe care doriți să îl ștergeți.
	 ■  Faceți clic pe Ștergere. Va apărea un mesaj prin care vi se cere să 

confirmați ștergerea.
	 ■  Faceți clic pe Da. Va apărea fereastra Editor etichete personalizate.
	 ■  Treceți la pasul 11.

5.  Dacă doriți să creați un șablon nou:
	 ■  Din Șablon nou, faceți clic pe săgeată în jos din căsuța Tip șablon și 

selectați un tip de etichetă.
	 ■  Introduceți un nume de până la 50 de caractere pentru noul șablon, în 

căsuța Nume șablon.
	 ■  Faceți clic pe Creare. Va apărea fereastra Editare șablon.

6.  Adăugați fiecare element în ecran utilizând una dintre opțiunile de adăugare 
de mai jos:

  Notă: Sortați câmpurile WorldShip în ordine alfabetică prin clic pe eticheta 
coloanei câmpului.

	 ■  Adăugare câmp – Faceți clic pe săgeată în jos din căsuța Câmpuri 
WorldShip și selectați o categorie de câmp. Folosind lista câmpurilor din 
categoria câmpului, selectați un câmp și apoi trageți și poziționați câmpul 
în locația dorită pe etichetă pentru a amplasa câmpul.

	 ■  Adăugare text personalizat – Introduceți textul de până la 45 de caractere 
în căsuța Text personalizat, faceți clic pe Adăugare text și apoi pe locația 
de pe etichetă pentru a amplasa textul.

	 ■  Adăugare câmp fără text – Selectați căsuța Adăugare doar câmp de date.
	 ■  Adăugare date testare – Selectați căsuța Afișare date testare pentru a 

pre-completa câmpul cu date de testare.
	 ■  Adăugare imagine pe etichetă – Selectați o imagine din Biblioteca de 

imagini și trageți și poziționați imaginea în locația dorită pe etichetă 
pentru a include imaginea.

	 ■  Adăugare imagine în Biblioteca de imagini – Faceți clic pe Adăugare imagine 
în bibliotecă. În fereastra Adăugare imagine, introduceți calea către imagine 
sau faceți clic pe Răsfoire și răsfoiți și selectați imaginea. Apoi faceți clic pe 
OK. Imaginea este salvată în Biblioteca de imagini.

	 ■  Adăugare linie orizontală – Faceți clic pe Adăugare linie din Șablon, 
faceți clic și țineți apăsat pe butonul din stânga al mouse-ului pentru a 
indica începutul liniei pe ecran, trageți linia până la sfârșit și dați drumul 
butonului din stânga al mouse-ului.

Caracteristici și funcționalități suplimentare
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Crearea sau editarea unui șablon de etichetă personalizată Crearea sau editarea unui șablon de etichetă personalizată 
(continuare)(continuare)

 7.  Modificați proprietățile câmpurilor și ale textului amplasate pe ecran, după 
cum este nevoie:

	 ■  Selectați elementul de pe etichetă.
	 ■  În secțiunea Proprietăți câmp, modificați fontul și alinierea, îngroșați 

textul sau definiți un cod de bare.
	 ■  În lista de câmpuri WorldShip, modificați lungimea câmpului.
	 ■  Faceți clic pe Modificare.

 8.  Eliminați câmpul (câmpurile) de pe etichetă, după cum urmează:
	 ■  Pentru a elimina un câmp, selectați câmpul de pe etichetă și faceți 

clic pe Eliminare. Va apărea un mesaj prin care vi se cere să confirmați 
ștergerea. Faceți clic pe Da și câmpul va fi eliminat de pe etichetă.

	 ■  Pentru a elimina toate câmpurile, faceți clic pe Eliminare toate. Va 
apărea un mesaj prin care vi se cere să confirmați ștergerea. Faceți clic pe 
Da și toate câmpurile vor fi eliminate de pe ecran.

 9.  Pentru a testa eticheta personalizată, faceți clic pe Tipărire etichetă test. 
Eticheta este tipărită prin utilizarea selecției curente a imprimantei pentru 
etichete din preferințele de sistem.

10.  Pentru a aloca un șablon de etichetă personalizată unui profil, selectați 
căsuța de profil corespunzătoare opțiunii Asociere la profil. Șablonul 
de etichetă personalizată salvat este folosit pentru toate expedierile 
procesate cu utilizarea profilului selectat.

Notă: Puteți aloca o etichetă personalizată unui profil și prin clic pe 
Selectare etichetă personalizată în fereastra Editor profiluri.

11. Faceți clic pe OK.

Configurare tipărire etichete personalizateConfigurare tipărire etichete personalizate
1.  Din fila Instrumente, selectați Editor preferințe de sistem și apoi fila 
Configurare tipărire.

2.  Evidențiați imprimanta pentru etichete corespunzătoare din ecranul pentru 
imprimante și faceți clic pe Configurare imprimantă. 

3.  În fereastra Configurare imprimantă etichete, asigurați-vă că ați selectat 
configurația adecvată a etichetei. Actualizați căsuțele Dimensiuni suport 
etichete și Utilizare spațiu extins conform cerințelor tipului de etichetă dorit.

4.  Faceți clic pe Aplicare.

5.  În fila Configurare tipărire, selectați căsuțele corespunzătoare, după nevoie, 
pentru a indica o etichetă Doc sau Destinatar.

6.  Faceți clic pe Actualizare și OK.

Caracteristici și funcționalități suplimentare
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Accesarea opțiunii de asistențăAccesarea opțiunii de asistență
Dispuneți de mai multe variante pentru accesarea opțiunii de asistență:

1.  În cadrul aplicației software:

Asistență WorldShip
	 ■  Pentru a localiza o anumită informație, selectați WorldShip din fila 

Asistență, apoi Asistență UPS WorldShip. În fila Index, introduceți numele 
operațiunii, al termenului sau al conceptului și apăsați tasta Enter.

	 ■  Pentru a găsi informații generale cu privire la WorldShip, selectați 
WorldShip din fila Asistență, apoi Asistență UPS WorldShip, selectați fila 
Cuprins și selectați un subiect.

	 ■  Pentru a obține asistență pentru o anumită fereastră, faceți clic pe 
simbolul ? din colțul din dreapta sus (dacă este disponibil) și apoi pe un 
câmp, faceți clic pe butonul Asistență (dacă este disponibil) sau apăsați 
tasta Shift și faceți clic pe F1.

	 ■  Ghidul utilizatorului și Ghidul de instalare WorldShip sunt disponibile în 
format PDF, pentru vizualizare și tipărire. Nu uitați să instalați software-ul 
Adobe® Reader®, care poate fi descărcat de la adobe.com. Pentru a obține o 
copie a Ghidurilor, urmați pașii de mai jos:

  1.  În fila Asistență, selectați WorldShip și apoi Ghidurile utilizatorului UPS 
WorldShip.

  2.  Pe pagina Ghidurile utilizatorului WorldShip, faceți clic pe linkul Descărcare 
corespunzător ghidului dorit.

  3. Vizualizați și tipăriți documentul dorit.

2.  Pe internet:
Accesați worldship.ups.com pentru a găsi documente de asistență 
suplimentare.

3.  Prin telefon (doar în S.U.A.):
Dacă aveți întrebări tehnice despre WorldShip, la care nu găsiți răspuns în 
acest ghid sau în opțiunea Asistență WorldShip, sunați la 1-888-553-1118.
Atunci când sunați, asigurați-vă că dispuneți de următoarele informații:
	 ■  Numărul dumneavoastră de cont UPS și versiunea WorldShip (care se 

găsește în colțul din dreapta jos în ecranul WorldShip).
	 ■  Numele și versiunea sistemului de operare al computerului 

dumneavoastră și tipul imprimantei.

Pentru informații generale, sunați la 1-800-PICK-UPS® (1-800-742-5877). Pentru 
informații privind transportul internațional, sunați la 1-800-782-7892.

Zip Code este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a proprietarului său.

UPS, sigla UPS, culoarea maro, ups.com, WorldShip și Quantum View Notify și 1-800-PICK-UPS sunt 
mărci de servicii sau mărci comerciale ale United Parcel Service of America, Inc.
Adobe Reader este marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated. Toate drepturile 
sunt rezervate.

Resurse

http://adobe.com
http://worldship.ups.com
http://ups.com
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Numere de telefon pentru asistență tehnicăNumere de telefon pentru asistență tehnică
Dacă aveți întrebări cu privire la WorldShip, la care nu găsiți răspuns în acest ghid sau în opțiunea de Asistență WorldShip, sunați la numerele de mai jos:

Afganistan .............................................................................+93-79-3204045/9647814318252
Africa de Sud...........................................................................................................+49 69 66404364
Albania ..........................................................................................................................+355682048904
Algeria .........................................................................................................................+49 69 66404364
Angola .........................................................................................................................+49 69 66404364
Arabia Saudită .......................................................................................................+49 69 66404364
Argentina ...................................................................................................................... 0 800 122 0286
Armenia ...................................................................................................................... 10 3741 27 30 90
Australia .............................................................................................................................1800 148 934
Austria ..............................................................................................................+43 (0) 1 50 15 96 002
Azerbaidjan ..........................................................+10 99 412 493 39 91/+994-12-490 6989, 

+994-12-493 3991
Bahamas ...................................................................................................................... 1-888-960-2683
Bahrain  ......................................................................................................................+49 69 66404364
Bangladesh  .............................................................................................................+49 69 66404364
Belarus......................................................................................................................... 375-17-227-2233
Belgia........................................................................................................................+32 (0) 22 56 66 19
Bermuda...................................................................................................................... 1-888-960-2678
Bolivia ....................................................................................................................................800 100 807
Bosnia .....................................................................................................................................033 788 160
Brazilia ................................................................................ 0800 8923328 sau 55 11 569 46606
Bulgaria .................................................................................................................................0700 1 8877
Bulgaria  ................................................................................................................................0700 1 8877
Burundi ......................................................................................................................+49 69 66404364
Camerun ....................................................................................................................+49 69 66404364 
Canada ................................................................................. 1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Chile ........................................................................................................................................800 835 682
China, Republica Populară .....................................................................................400 013 3023
Cipru ..........................................................................................................................................77 77 7200
Coasta de Fildeș ...................................................................................................+49 69 66404364
Columbia ..................................................................................................................... 01800 752 2293
Congo, Republica Democratică ..................................................................+49 69 66404364
Coreea de Sud ........................................................................................................ 00798 8521 3669
Costa Rica .......................................................................................................................0800 052 1591
Danemarca .......................................................................................................... +45 (0) 35 25 65 04
Djibouti......................................................................................................................+49 69 66404364
Doar Insulele Virgine ..............................................................................................1888 877 8324
Ecuador .............................................................................................................................. 1800 000 119
Egipt .............................................................................................................................+49 69 66404364
El Salvador .................................................................................................................................800 6191
Elveția ...................................................................................................................... +41 (0) 442115700
Emiratele Arabe Unite ............................................................................... 800-4774 (fără taxă)

Estonia .............................................................................................................................. 372 666 47 00
Etiopia ........................................................................................................................+49 69 66404364
Filipine ................................................................................1800 1855 0023 sau 1800 765 2927
Finlanda ............................................................................................................ +358 (0) 923 11 34 07
Franța ........................................................................................................................+33 (0) 157324060
Germania ....................................................................................................... +49 (0) 69 66 30 80 37
Ghana ..........................................................................................................................+49 69 66404364
Gibraltar ........................................................................................................................+350 200 42332
Grecia .................................................................................................................................210-99 84 334
Guatemala .....................................................................................................................1800 835 0384
Honduras ...................................................................................................................................800-0123
Hong Kong .............................................................................................................................. 8206 2133
India ..............................................................91-22-2827-6111/00 0800 852 1113 (fără taxă)
Indonezia ................................................................................................................. 001 803 852 3670
Insulele Cayman .....................................................................................................1-888-960-2686
Iordania .....................................................................................................................+49 69 66404364
Irlanda, Republica .............................................................................................+353 (0) 15245447
Irlanda de Nord............................................................................................... +44 (0) 2079490192
Israel .................................................................................................................. 00-972-(0) 35-770112
Italia ............................................................................................................................... +39 0248270032
Japonia .............................................................................................................................00531 85 0020
Kazahstan .................................................................................................................+49 69 66404364
Kenia ............................................................................................................................+49 69 66404364
Kosovo ........................................................................................................................ +381 38 24 22 22
Kuwait ........................................................................................................................+49 69 66404364
Kârgâzstan .................................................................... +996 312 699 988/+ 996-312-979713
Letonia ..........................................................................................................................................7805643
Liban ............................................................................................................................+49 69 66404364
Lituania ...........................................................................................................................370-37-350505
Luxemburg .......................................................................................................FR 00 33 8050 10365
Malaiezia ........................................................................................................................... 1800 80 4709
Malawi ........................................................................................................................+49 69 66404364
Mali ..................................................................................................................................+223 2029 91 52
Marea Britanie ................................................................................................. +44 (0) 2079490192
Maroc ..........................................................................................................................+49 69 66404364 
Mauritania.................................................................................................................. +222 4529 28 89
Mauritius ...................................................................................................................+49 69 66404364
Mexic ............................................................................................................................01 800 714 65 35
Moldova ...................................................................................................................... +373-22-403901
Monaco ....................................................................................................................+33 (0) 157324060
Mozambic.................................................................................................................+49 69 66404364
Nicaragua.................................................................................................................. 001800 226 0452

Nigeria ........................................................................................................................+49 69 66404364
Norvegia ................................................................................................................. +47 (0) 22 5777 34
Noua Zeelandă .............................................................................................................. 0800 443 785
Olanda ..................................................................................................................+31 (0) 20 50 40 602
Oman...........................................................................................................................+49 69 66404364
Pakistan .....................................................................................................................+49 69 66404364
Panama ......................................................................................................................... 00800 052 1414
Paraguay ...................................................................................................................009800 521 0051
Peru .........................................................................................................................................0800 009 19 
Polonia .................................................................................................................... +48 (0) 222030321
Portugalia ...........................................................................................................+351 (0) 21 9407061
Puerto Rico ....................................................................... 1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Qatar ............................................................................................................................+49 69 66404364
Republica Cehă ...................................................................................................... +42 0239016468
Republica Dominicană .......................................................................................1-888-760-0095
România ....................................................................................................................... 40 21 233 88 77
Rusia .................................................................................................................................7 49 5961 2211
Rwanda ......................................................................................................................+49 69 66404364
Scoția ....................................................................................................................  +44 (0) 2079490192
Senegal .........................................................................................................................221 33 8646042
Serbia ..........................................................................................................................+381 11 2286 422
Singapore ..........................................................................................................................800 852 3362
Slovacia ............................................................................................................................  +421 2 16 877
Slovenia ............................................................................................................................  38642811224
Spania .......................................................................................................................+34 (0) 917459877
Sri Lanka ....................................................................................................................+49 69 66404364
Statele Unite ...................................................................................................................888-553-1118
Suedia .................................................................................................................. +46 (0) 85 79 29 041
Taiwan ..............................................................................................................................00801 855 662
Tanzania ....................................................................................................................+49 69 66404364
Thailanda .................................................................................................................001 800 852 3658
Tunisia ........................................................................................................................+49 69 66404364
Turcia ...................................................................................................................... 0090-212-413 2222
Ungaria  ...................................................................................................................... +36 (0) 17774820
Uruguay ...................................................................................................................... 000 405 296 651
Uzbekistan ............................................................................................................ +998 (71) 1203838
Venezuela ...................................................................................................................... 0800 100 5772
Zambia .......................................................................................................................+49 69 66404364
Zimbabwe ................................................................................................................+49 69 66404364
Țara Galilor ........................................................................................................ +44 (0) 2079490192

Resurse
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Informații privind mărfurile periculoaseInformații privind mărfurile periculoase
Mărfuri periculoase este un serviciu disponibil pe bază de contract. După 
actualizare, din fila Instrumente, selectați Preferințe de sistem, apoi 
Mărfuri periculoase. Trebuie să configurați setările implicite pentru sursa 
de date pentru Înregistrările de substanțe chimice și pentru imprimarea 
documentației pentru Mărfurile periculoase. WorldShip va importa 
înregistrările de substanțe chimice dintr-o sursă externă de date existentă 
sau dintr-o sursă de date a WorldShip.

Editarea înregistrărilor substanțe chimice mărfuri periculoaseEditarea înregistrărilor substanțe chimice mărfuri periculoase
Editorul de înregistrări substanțe chimice – Mărfuri periculoase permite 
expeditorului să vizualizeze, să șteargă sau să modifice o înregistrare existentă 
de mărfuri periculoase, care poate apoi să fie stocată în Tabelul chimic 
personal.

Pentru a edita o înregistrare de mărfuri periculoase (DG):
1.  Pentru a introduce o nouă înregistrare de substanțe chimice, selectați 
Înregistrare nouă din caseta Referințe DG din fila Opțiuni din fereastra 
Expediere (opțiunea Înregistrare nouă apare numai dacă ați selectat 
WorldShip ca resursă pentru baza de date).

2.  Va apărea fereastra Editor înregistrări substanțe chimice – Mărfuri 
periculoase. Opțiunea Set de reglementări este selectată și dezactivată. 
Sunt necesare informații privind Cantitatea, Unitatea de măsură și Tipul de 
ambalaj, iar Modalitate de transport se obține din Set de reglementări.

3.  Când faceți clic pe Salvare, WorldShip vă atrage atenția asupra posibilelor 
informații lipsă și vă informează că înregistrarea substanței chimice este 
salvată în Tabelul chimic.

4.  Când faceți clic pe Ștergere, WorldShip vă cere să confirmați ștergerea 
înregistrării curente din Tabelul chimic.

5.  Când faceți clic pe Eliminare, WorldShip vă transmite un mesaj de avertizare 
dacă înregistrarea substanței chimice s-a modificat și vă cere să închideți sau 
să mențineți editorul.

Expedieri de mărfuri periculoase



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Toate drepturile rezervate. 01/2021 Ghidul utilizatorului 33

Vizualizarea înregistrărilor substanțe chimice mărfuri periculoaseVizualizarea înregistrărilor substanțe chimice mărfuri periculoase
Puteți vizualiza înregistrările de substanțe chimice din Tabelul chimic 
personal sau Tabelul chimic UPS prin selectarea opțiunii Vizualizare 
înregistrări substanțe chimice din fereastra Expediere sau prin clic pe 
Vizualizare înregistrări substanțe chimice din Editorul de înregistrări 
substanțe chimice – Mărfuri periculoase.

Pentru a vizualiza o înregistrare din Tabelul chimic personal:
1.  În fereastra de Vizualizare a înregistrărilor substanțe chimice mărfuri 

periculoase, Tabelul chimic este setat implicit la Personal, Setul de 
reglementări este setat implicit la Toate, iar fereastra cu Rezultatele 
căutării afișează toate înregistrările pentru toate seturile de reglementări 
care există la momentul respectiv în Tabelul chimic personal. Puteți 
introduce criterii specifice de căutare și puteți filtra rezultatele căutării.

2.  Selectați o înregistrare și uitați-vă la Detalii înregistrare pentru a vedea 
câmpurile și valorile înregistrării.

3.  Pentru a șterge înregistrarea selectată, faceți clic pe Ștergere și confirmați 
ștergerea.

Pentru a vizualiza o înregistrare din Tabelul chimic UPS:
1.  În fereastra de Vizualizare a înregistrărilor substanțe chimice – mărfuri 

periculoase, selectați UPS din opțiunea Tabel chimic. Setul de reglementări 
este presetat pe primul set de reglementări din tabel. Printre criteriile 
de căutare se numără Setul de reglementări, Numărul de identificare 
și Numele corect al expedierii. Rezultatele căutării afișează toate 
înregistrările cu același set de reglementări stabilit prin valoarea setată în 
opțiunea Set de reglementări.

2.  Detaliile înregistrării afișează valoarea sau conținutul înregistrării selectate. 
Nu puteți șterge înregistrarea selectată.

3.  Puteți adăuga datele UPS privind substanțele chimice în Tabelul chimic 
personal, pentru a le folosi în cadrul expedierilor de mărfuri periculoase.

Expedieri de mărfuri periculoase
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Procesarea unei expedieri de mărfuri periculoaseProcesarea unei expedieri de mărfuri periculoase
1.  Introduceți adresa Destinație expediere.

2.  Introduceți adresa Origine expediere.

3.  Indicați nivelul expedierii și detaliile privind opțiunile, de exemplu serviciul 
UPS și informațiile de facturare, informațiile privind mărfurile, opțiunile 
de expediere, dimensiunile expedierii, descrierea expedierii, numerele de 
referință ale expedierii și lista conținutului.

4.  Din fila Opțiuni, selectați Mărfuri periculoase.

5.  Faceți clic pe săgeată în jos în căsuța Set de reglementări curent și selectați 
setul de reglementări corespunzător.

6.  Faceți clic pe săgeată în jos în căsuța Referință DG 1 și selectați o referință 
DG sau faceți clic pe Detalii pentru a căuta referința DG.

7.  Dacă expedierea dumneavoastră conține mărfuri periculoase suplimentare, 
repetați pașii 5 și 6. Dacă nu, faceți clic pe Procesare expediere.

Pentru a procesa o expediere de mărfuri periculoase ca parte a unei expedieri 
de marfă:

1.  Urmații pașii 1 și 2 de mai sus.

2.  În fila Serviciu bifați caseta Cargo, un serviciu UPS Ground Freight, furnizați 
informațiile despre mărfuri și bifați HM/DG.

3.  În fila Opțiuni, caseta HAZMAT/Mărfuri periculoase va fi deja selectată. 
Continuați prin introducerea informațiilor Nume contact de urgență și 
Telefon de urgență.

4.  Faceți clic pe Procesare expediere.

Expedieri de mărfuri periculoase


