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Інструкція з переміщення програмного забезпечення  
в галузі відправлень WorldShip на інший ПК

Коли користуватися цією інструкцією
  Перехід з однієї операційної системи ПК на іншу.
  Переміщення WorldShip з одного ПК на інший.

Примітка. Тип установлення повинен залишатися незмінним в оновленій 
системі або на новому ПК (наприклад, окрема робоча станція має 
залишатися окремою робочою станцією, або адміністратор має 
залишатися адміністратором тощо). Зверніть увагу: ці інструкції 
призначено лише для даних WorldShip. Інструкції щодо резервного 
копіювання даних і програм на ПК, не пов’язаних із WorldShip, 
 див. у розділі Microsoft®.
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Початок роботи зі встановленням

Крок 1: перш ніж створювати резервну копію 
даних WorldShip, запустіть у WorldShip звіт за 
день, щоб зберегти дані в очікуванні

Крок 2: визначте імена ODBC DSN для імпорту 
або експорту
Якщо ви виконуєте імпорт або експорт у межах WorldShip, 
перейдіть до кроку 6: визначте імена ODBC DSN для 
імпорту або експорту. Якщо ні, перейдіть до кроку 3: 
створіть резервну копію даних WorldShip за допомогою 
утиліти підтримки WorldShip Support Utility.

Крок 3: створіть резервну копію даних 
WorldShip за допомогою утиліти підтримки 
WorldShip Support Utility
1. Клацніть меню Start (Пуск).
2. Щоб відкрити утиліту підтримки, виберіть Programs 

(Програми) або All Programs (Усі програми) >UPS > 
WorldShip Support Utility. Або введіть у рядку пошуку 
UPS WorldShip Support Utility.
Примітка. Якщо ви використовуєте Windows 7, 
обов’язково клацніть правою кнопкою миші 
WorldShip Support Utility й виберіть Run As 
Administrator (Запустити з правами адміністратора).

3. Якщо ви вже знаєте тип установлення (автономна 
чи окрема робоча станція або адміністратор LAN), 
пропустіть цей крок. Якщо ні, перейдіть до кроку 7: 
визначте тип установлення. Пам’ятайте: тип 
установлення повинен залишатися незмінним в 
оновленій системі або на новому ПК (окрема робоча 
станція має залишатися окремою робочою станцією, 
або адміністратор має залишатися адміністратором 
тощо).

4. На головному екрані утиліти підтримки двічі клацніть 
Data Maintenance (Обслуговування даних).

5. На екрані обслуговування даних клацніть Backup 
(Резервне копіювання), щоб створити резервну копію 
бази даних WorldShip. Створювати резервну копію 
UPSNRFRvlDB не потрібно. Це необов’язково.
Примітка. Якщо з’явиться повідомлення про 
підключених до бази даних користувачів, клацніть 
кнопку OK і знову натисніть кнопку Backup 
(Резервне копіювання).

(Продовження на наступній сторінці.)
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6. У разі успішного завершення резервного 
копіювання утиліта підтримки сповістить 
вас про місце розташування резервної копії. 
Потрібно занотувати це місце розташування.

7. Клацніть OK.
8. Вийдіть з утиліти підтримки.
9. За допомогою My Computer (Мій комп’ютер) 

або Провідник Windows® Microsoft® перейдіть до 
зазначеного вище місця розташування резервної 
копії бази даних. Скопіюйте папку на мережевий 
або зовнішній диск.
Примітка. Не копіюйте папки на локальний диск ПК. 
Під час оновлення операційної системи файли та 
папки на локальному ПК буде видалено.

10. За допомогою My Computer (Мій комп’ютер) або 
Провідник Microsoft Windows перейдіть до папки, 
у якій установлено WorldShip. Приклад:  
C:\UPS\WSTD. Скопіюйте наведені нижче папки 
та весь вміст на мережевий або зовнішній диск:

 а) \UPS\WSTD\Archive;
 б) \UPS\WSTD\Backup;
 в) \UPS\WSTD\ImpExp.

Примітка. Якщо це робоча станція адміністратора, 
папка \UPS\WSTD\ImpExp знаходиться в папці Admin 
Shared (Спільне розташування, що визначається 
адміністратором).

11. За результатом цієї процедури збережено лише дані 
WorldShip. Інструкції щодо резервного копіювання 
інших програм і даних див. у розділі Microsoft. Після 
оновлення операційної системи можна переходити 
до кроку 5: установіть WorldShip у новій 
операційній системі або на новому ПК.

Початок роботи зі встановленням (продовження)
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Крок 4: оновіть операційну систему
Див. ці інструкції, щоб дізнатися, як:
  виконати резервне копіювання даних і програм, не 
пов’язаних із WorldShip;
  оновити операційну систему.

Крок 5: установіть WorldShip у новій операційній 
системі або на новому ПК
1. Установіть WorldShip у новій системі. Обов’язково 

виберіть той самий тип установлення WorldShip, що й 
первісний тип установлення WorldShip: адміністратор 
LAN або окрема робоча станція.

2. Після перезавантаження системи WorldShip запуститься 
та продовжить установлення.

3. Діставшись процесу реєстрації, налаштуйте з’єднання, 
але СКАСУЙТЕ запуск WorldShip. Ви відновите базу 
даних із резервної копії (тому цей крок непотрібний). 
Клацніть OK, щоб підтвердити вихід із процесу 
реєстрації.

4. Скопіюйте папку з резервною копією бази даних в 
систему, як зазначено в кроці 3: створіть резервну 
копію даних WorldShip за допомогою утиліти 
підтримки WorldShip Support Utility.

5. Відновіть такі папки до тієї самої структури каталогів 
на щойно встановленій системі WorldShip: 
а) \UPS\WSTD\Archive; 
б) \UPS\WSTD\Backup; 
в) \UPS\WSTD\ImpExp.
Примітка. Якщо це робоча станція адміністратора 
LAN, папка\UPS\WSTD\ ImpExp знаходиться в папці 
Admin Shared (Спільне розташування, що визначається 
адміністратором).

6. Відкрийте утиліту підтримки.
7. На головному екрані утиліти підтримки двічі клацніть 

Data Maintenance (Обслуговування даних).
8. На екрані обслуговування даних клацніть Restore 

(Відновити) і перейдіть до файлу бази даних, створеного 
раніше в старій системі й скопійованого в нову систему.
Примітка. Якщо з’явиться повідомлення про підключених 
до бази даних користувачів, клацніть кнопку OK і знову 
натисніть кнопку Restore (Відновити).

(Продовження на наступній сторінці.)

Оновлення операційної системи та встановлення 
програмного забезпечення в галузі відправлень 
Worldship
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9. Виділіть відповідний файл у вікні Available 
Backups (Доступні резервні копії) і клацніть 
Restore (Відновити).

10. Клацніть Yes (Так), щоб відновити всі файли 
в каталозі.

11. Клацніть кнопку OK на екрані, щоб зазначити 
про успішне відновлення файлів резервної копії.

12. Вийдіть з утиліти підтримки.
13. Якщо ви виконуєте імпорт або експорт у межах 

WorldShip, перейдіть до кроку 8: відтворіть ODBC 
DSN. Якщо ні, перейдіть до наступного кроку.

14. Запустіть WorldShip. Якщо під час запуску 
WorldShip з’явиться екран реєстрації, клацніть 
Finish (Завершити), щоб завершити процес 
реєстрації.

15. Перевстановіть драйвери принтера. Драйвери 
термопринтера потрібно встановлювати за 
допомогою WorldShip.

Ви завершили встановлення WorldShip.

Оновлення операційної системи та встановлення 
програмного забезпечення в галузі відправлень 
Worldship (продовження)
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Крок 6: визначте імена ODBC DSN для 
імпорту або експорту
Якщо ви виконуєте імпорт або експорт у WorldShip, 
вам знадобляться наявні імена ODBC DSN для імпорту 
або експорту, щоб відтворити їх в оновленій або 
новій системі. Щоб знайти наявні імена ODBC DSN для 
імпорту або експорту, виконайте зазначені далі кроки.
1. Запустіть WorldShip.
2. Виберіть Import/Export Data (Імпорт або експорт 

даних) на панелі інструментів.
3. Виберіть Create/Edit Map (Створити/редагувати 

карту).
4. Занотуйте імена й точне написання кожного 

запису, який відображається в стовпці ODBC  
DSN/Location (ODBC DSN / місце розташування).
Примітка. Щоб продовжити використовувати 
функції імпорту й експорту у WorldShip на новому 
ПК, потрібно налаштувати ті самі ODBC DSN так 
само, як вони були налаштовані на старому ПК.

5. Закрийте WorldShip.
6. Поверніться до кроку 3: створіть резервну 

копію даних WorldShip за допомогою утиліти 
підтримки WorldShip Support Utility.

Визначення імен ODBC DSN для імпорту або експорту
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Крок 7: визначте тип установлення.
Щоб визначити тип установлення, виберіть View 
(Перегляд) > WorldShip Information > (Інформація 
WorldShip) на головному екрані утиліти підтримки.

1. Тип установлення відображається під полем 
відправника в лівій частині екрана.

2. Занотуйте тип установлення.
Примітка. Ці процедури можна використовувати 
лише тоді, коли тип установлення буде таким самим 
на новому або оновленому ПК.

3. Клацніть Exit (Вийти), щоб повернутися до 
головного екрана утиліти підтримки.

4. Поверніться до кроку 3: створіть резервну 
копію даних WorldShip за допомогою утиліти 
підтримки WorldShip Support Utility.

Крок 8: відтворіть ODBC DSN
Якщо ви виконуєте імпорт або експорт у WorldShip, 
вам потрібно відтворити ODBC DSN.
1. Щоб запустити адміністратор ODBC у 32-бітній 

системі:
 А.  Клацніть Start (Пуск) > Control Panel 

(Панель керування) > Administrative Tools 
(Засоби адміністрування) > Data Sources (ODBC) 
[Джерела даних (ODBC)].

2. Щоб запустити адміністратор ODBC у 64-бітній 
системі:

 А.  У розділі My Computer (Мій комп’ютер) виберіть 
Local Disk (C:) [Локальний диск (C:)].

 Б.  Перейдіть до Windows > SysWOW64.
 В.  Виберіть odbcad64.exe, щоб запустити 

адміністратор ODBC.
3. Створіть нові ODBC DSN, використовуючи 

інформацію з кроку 6: визначте імена ODBC DSN 
для імпорту або експорту. Пам’ятайте: імена ODBC 
DSN повинні бути такими самими, що й на старому 
комп’ютері (примітка: з урахуванням регістра).

4. Поверніться до кроку 5: установіть WorldShip 
у новій операційній системі або на новому ПК.

Вибір типу встановлення і відтворення ODBC DSN

WorldShip_MovingGuide_R1_V4_101921



ups.com

© United Parcel Service of America, Inc., 2021. UPS, торгова марка UPS і коричневий колір є 
товарними знаками компанії United Parcel Service of America, Inc. Усі права захищено. 11.21

https://www.ups.com

