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Zendingen verwerkenZendingen verwerken
Een enkele pakketzending verwerken
1...Specificeer.het.adres.van.de.ontvanger.
2...Selecteer.een.UPS®-service.
3...Selecteer.een.pakkettype.
4...Specificeer.de.informatie.in.Factureren.aan.

5...Typ.het.gewicht.van.het.pakket.
6...Klik.op.Zending verwerken.
Opmerking: Zodra u alle pakketten en zendingen hebt verwerkt, dient u het Einde 
Dag-proces te voltooien.

Een zending met opties verwerken
1...Volg.de.stappen.1.tot.en.met.5.op.onder.Een.enkele.pakketzending.verwerken.

2...Selecteer.in.het.venster.Verzenden.het.tabblad.Opties.
3...Selecteer.het.selectievakje.naast.de.optie(s).die.u.wilt.activeren.en.vul.de.extra.
velden.in.die.betrekking.hebben.op.de.optie(s).

4...Klik.op.Zending verwerken.

Verwerking van een meerdelige zending - één adres/geadresseerde (VS, 
Puerto Rico en Canada)
1...Volg.de.stappen.1.tot.en.met.5.op.onder.Een.enkele.pakketzending.verwerken.

2...Om.een.nieuw.pakket.toe.te.voegen.aan.de.zending.klikt.u.op.Toevoegen.en.
voert.u.het.gewicht.van.het.pakket.in.

3...Om.meerdere.pakketten.toe.te.voegen.met.hetzelfde.gewicht.voert.u.het.
aantal.pakketten.in.Pakketten.(Pkgs).in..Klik.op.Toevoegen.

4...Klik.op.Zending verwerken.

Opmerking: Als een procedure niet aan een opdracht refereert, wordt het lint in de 
schermvoorbeelden geminimaliseerd. Gebruik  en  in de rechterbovenhoek om 
het lint te maximaliseren en te minimaliseren.

Verzenden
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Zendingen verwerken Zendingen verwerken (vervolg)(vervolg)

Verwerking van grotere zendingen
Voor grotere zendingen naar een enkele geadresseerde uit de VS, Puerto Rico of 
Canada, volgt u deze stappen:

 1...Specificeer.het.adres.van.de.ontvanger.
 2...Selecteer.een.UPS-service.
 3...Selecteer.een.pakkettype.
 4...Specificeer.de.informatie.in.Factureren.aan.

 5...Selecteer.de.verzendings-.en.pakketopties.die.van.toepassing.zijn.op.alle.
pakketten.

 6...Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Meerdelige zending.

 7...Typ.in.het.venster.Meerdelige.zending.het.totale.aantal.pakketten.en.selecteer.
een.optie.voor.het.gewicht.van.het.pakket..Als.u.Totaalgewicht van de 
zending invoeren.selecteert,.typt.u.het.totale.gewicht.van.de.zending.in.
dit.venster..Als.u.Pakketgewichten invoeren in verzendvenster.selecteert,.
typt.u.de.afzonderlijke.pakketgewichten.in.het.verzendvenster..Als.u.
Wegtransportzending.(Freight.Pricing).selecteert.(Voer.de.gegevens.in.per.
goed),.selecteert.u.de.goederen.en.voert.u.de.gegevens.in.na.stap.8.

 8...Klik.op.OK.
 9...Als.een.pakketoptie.slechts.op.één.pakket.van.toepassing.is,.gebruikt.u.de.

navigatieknoppen.om.het.pakket.te.lokaliseren.en.selecteert.u.vervolgens.
de pakketoptie.

10...Klik.op.Zending verwerken.

Verzenden
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Internationale zendingen verwerkenInternationale zendingen verwerken
Als u een pakket verwerkt dat een internationale bestemming heeft, dan kan 
WorldShip de noodzakelijke exportdocumentatie genereren.

Een pakket verwerken
1...Specificeer.het.adres.van.de.ontvanger.
2...Selecteer.een.UPS-service.
3...Selecteer.een.pakkettype.
4...Specificeer.de.informatie.in.Factureren.aan.

5...Voer.een.algemene.omschrijving.in.van.de.goederen.en.het.gewicht.van.het.
pakket.

6...Selecteer.het.tabblad.Douanedocumenten.om.de.noodzakelijke.
exportdocumentatie.te.voltooien.

7...Klik.op.Zending verwerken.

Documenten voor douane uploaden
Als.u.UPS.Paperless®.Invoice.inschakelt.en.selecteert,.dan.kunt.u.
douaneformulieren.die.offline.zijn.gecreëerd.uploaden.in.plaats.van.dat.
u.gedrukte.kopieën.moet.meesturen.met.de.zending..Om.formulieren.te.
uploaden,.vinkt.u.het.selectievakje.Mijn formulieren uploaden.aan.op.het.
tabblad.Douanedocumenten en.zoekt.u.de.formulieren.die.u.wilt.uploaden.
nadat.u.hebt.geklikt.op.Zending verwerken.

Exportdocumentatie uitschakelen
Als.u.momenteel.uw.eigen.exportdocumenten.produceert,.dan.kunt.u.de.functie.
voor.exportdocumentatie.in.WorldShip.uitschakelen.door.deze.stappen.op.te.
volgen:

1...Selecteer.Verzendeditor.op.het.tabblad.Tools.
2...Klik.op.Wijzigen.en.selecteer.vervolgens.het.tabblad.Internationaal.
3...Vink.de.selectievakjes.Factuur inschakelen.en.CO inschakelen.uit.of.selecteer.
een.andere.indieningsmethode.dan.UPS dien mijn EEI voor mij in.onder.
Elektronische exportinformatie.voor.de.documenten.die.u.niet.wilt.afdrukken.

Verzenden
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Internationale zendingen verwerken Internationale zendingen verwerken (vervolg)(vervolg)
U.kunt.het.creëren.van.een.factuur.als.volgt.uitschakelen.tijdens.het.verwerken.
van.zendingen:
1...Selecteer.in.het.venster.Verzenden.het.tabblad.Douanedocumenten.
2...Vink.het.selectievakje.Een factuur aanmaken.uit.
Opmerking: Als u de functie voor het aanmaken van facturen in WorldShip 
uitschakelt, moet u de douanewaarde voor zendingen van de VS naar Canada en 
Puerto Rico intypen om de douane-inklaring te versnellen.

Opmerking: Aan internationale zendingen, waarvan de inhoud NIET uit 
documenten bestaat, dienen drie (3) kopieën van de factuur te zijn toegevoegd. Alle 
overige verplichte exportdocumentatie dient te zijn bevestigd aan het hoofdpakket.
Om de elektronische exportinformatie (EEI) elektronisch in te dienen 
bij het Amerikaanse Census Bureau, moet u zich eerst registreren en een 
geautoriseerde gebruiker van de AESDirect-website worden. Volg simpelweg 
deze stappen:

Het inschakelen van de AES Optie voor vertrek
1...Selecteer.op.het.tabblad.Tools.de.Verzendeditor,.klik.op.Wijzigen.en.selecteer.
het.tabblad.Internationaal..

2...Selecteer.onder.Elektronische exportinformatie de.optie.Zelf indienen met 
AES Direct (AES Optie 2).in.het.vak.Indieningsmethode.en.klik.vervolgens.
op OK.

Verwerking van een internationale zending met behulp van de AES 
Optie voor vertrek
1...Vul.de.informatie.op.de.tabbladen.Bestemming,.Service.en.Opties.in.
2...Typ.op.het.tabblad.Herkomst.het.btw-nummer.en.selecteer.het.btw-type.

3...Selecteer.op.het.tabblad.Douanedocumenten.het.tabblad.EEI.
4...Typ.het.zendingsreferentienummer.of.klik.op.SRN genereren.als.u.wilt.dat.
WorldShip.een.uniek.nummer.maakt.in.het.vak.Zendingsreferentienummer.

5...Typ.het.interne transactienummer.dat.aan.de.zending.is.toegewezen..Dit.
nummer.is.vereist.voor.luchtvrachtzendingen.

6...Vul.de.overige.velden.in.en.klik.op.Verzenden naar AES.
7...WorldShip.biedt.een.link.naar.de.AESDirect-website..Lees.de.juridische.
disclaimer.en.klik.vervolgens.op EEI indienen via AESWebLink.

8...Voltooi.uw.inzending.aan.het.Amerikaanse.Census.Bureau.

9...Nadat.u.bent.teruggekeerd.naar.WorldShip,.klikt.u.op.Zending verwerken.
Voor.meer.informatie.selecteert.u.WorldShip op.het.tabblad.Support.en.
vervolgens.Hulp met UPS WorldShip;.typ.AES.

Internationale verzendovereenkomst/Volmacht
Alleen voor verzenders van Amerikaanse en Puerto Ricaanse herkomst:

UPS.vereist.in.sommige.gevallen.een.internationale.verzendovereenkomst.of.een.
volmacht.die.aan.het.hoofdpakket.is.gekoppeld..Voor.meer.informatie.selecteert.
u.WorldShip op.het.tabblad.Support.en.vervolgens.Hulp met UPS WorldShip;.
typ ofwel.Internationale verzendovereenkomst.of.Volmacht.

Verzenden
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Zendingen met toekomstige afhaaldata verwerkenZendingen met toekomstige afhaaldata verwerken
Met de functie voor verwerking op een toekomstige datum van WorldShip 
kunt u zendingen verwerken met een afhaaldatum tot 183 kalenderdagen in de 
toekomst.

Verwerking op toekomstige datum activeren
Om.zendingen.met.een.toekomstige.afhaaldatum.te.verwerken,.activeert.u.deze.
functie.door.deze.stappen.op.te.volgen:

1...Selecteer.Systeemvoorkeuren op.het.tabblad.Tools.en.vervolgens.Verzenden.
2...Vink.het.selectievakje.Afhaaldata handmatig selecteren.aan.onder.Selectie 
afhaaldatum..Een.waarschuwingsbericht.vraagt.u.om.uw.selectie.te.
bevestigen.

3...Klik.op.Ja.en.dan.op.OK.

Verzenden
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Zendingen met toekomstige afhaaldata verwerken Zendingen met toekomstige afhaaldata verwerken (vervolg)(vervolg)

Een actieve afhaaldatum selecteren
Zodra.u.deze.systeemvoorkeur.hebt.ingesteld,.vraagt.het.venster.Actieve.
afhaaldatum.selecteren.u.om.een.afhaaldatum.te.kiezen.
Als.u.de.datum.van.vandaag.wilt.selecteren.als.de.actieve.afhaaldatum,.klikt.u.
simpelweg.op.OK..Als.u.een.toekomstige.datum.wilt.selecteren,.klikt.u.op.de.
pijl.naar.beneden,.selecteert.u.de.afhaaldatum.op.de.kalender.en.klikt.u.op.OK..
De.door.u.geselecteerde.actieve.afhaaldatum.verschijnt.op.de.titelbalk.aan.de.
bovenzijde.van.de.vensters.Verzenden.en.Verzendgeschiedenis.
Tijdens.het.verwerken.van.zendingen.worden.ze.afgebeeld,.gesorteerd.op.actieve.
afhaaldatum,.onder.Afhaling in behandeling.in.het.venster.Verzendgeschiedenis..
De.letter.'A'.verschijnt.naast.de.actieve.afhaaldatum.
Opmerking: Als u geen gebruik hoeft te maken van de mogelijkheid om zendingen 
met een toekomstige datum te verwerken, dan hoeft u niets te doen. Uw systeem is 
al geconfigureerd om zendingen op de huidige datum te verwerken.

Een actieve afhaaldatum wijzigen
Om.een.actieve.afhaaldatum.te.wijzigen.voordat.zendingen.zijn.verwerkt,.volgt.u.
deze.stappen.op:
1...Selecteer.Afhaalinformatie.op.het.tabblad.Home.in.het.venster.Verzenden.en.
selecteer.vervolgens.Actieve afhaaldatum selecteren.

2. .In.het.venster.Actieve.afhaaldatum.selecteren.klikt.u.op.de.pijl.naar.beneden..
Vervolgens.selecteert.u.de.afhaaldatum.op.de.kalender.en.klikt.u.op.OK.

3...Verwerk.uw.zendingen.zoals.u.gewend.bent..Ze.zullen.verschijnen.in.het.
venster.Verzendgeschiedenis.onder.de.groep.Afhaling.in.behandeling.voor.die.
actieve.afhaaldatum.

Om.een.afhaaldatum.te.wijzigen.voor.zendingen.die.al.zijn.verwerkt:
1...In.het.venster.Verzendgeschiedenis.markeert.u.de.zending.of.de.groep.Afhaling.
in.behandeling.waarvan.u.de.datum.wilt.wijzigen.

2...Selecteer.Afhaaldatum.op.het.tabblad.Home.en.vervolgens.Afhaaldatum 
wijzigen.

3...In.het.venster.Afhaaldatum.wijzigen.klikt.u.op.de.pijl.naar.beneden..Vervolgens.
selecteert.u.de.afhaaldatum.op.de.kalender.en.klikt.u.op.OK..De.zending(en).
verschijnt/verschijnen.onder.de.groep.Afhaling.in.behandeling.voor.die.
afhaaldatum.

Voor.meer.informatie.selecteert.u.WorldShip.op.het.tabblad.Support.en.
vervolgens.Hulp met UPS WorldShip..Voer.Verwerking op toekomstige datum.in.

Retours verwerkenRetours verwerken
UPS biedt een uitgebreide reeks retourservices aan waarmee u het 
retourproces van uw koopwaar kunt vereenvoudigen. Herhaal een zending in 
Verzendgeschiedenis als een retour of creëer een nieuw retourpakket in het 
venster Verzenden.

Een retourzending maken
1...Selecteer.een.service.van.UPS.op.het.tabblad.Service.
2...Selecteer.het.tabblad.Opties.en.selecteer.vervolgens.Retourservices.onder.
Verzendopties.

3...Selecteer.de.door.u.gewenste.retourservice.
4...Specificeer.de.goederenomschrijving.voor.het.pakket.

5...Indien.u.gekozen.hebt.voor.het.Elektronisch.retouretiket,.klikt.u.op.Informatie.
en.specificeert.u.het.e-mailadres.van.de.ontvanger.

6...Specificeer.het.Afhaaladres.

7...Selecteer.het.tabblad.Service,.selecteer.vervolgens.een.verpakkingstype.en.
specificeer.de.Factureren.aan-Informatie.en.voer.het.gewicht.van.het.pakket.in.

8...Klik.op.Zending verwerken.
Opmerking: De retourservices kunnen in uw regio beperkt zijn. Bezoek ups.com 
voor een volledige lijst met beschikbare services.

Een door te sturen zending verwerken met een daaraan gekoppelde 
retourzending
1...Voer.verzendinformatie.in.

2.  Vink.het.selectievakje.Met retourservices.aan.op.het.tabblad.Service.
3...Klik.op.Zending verwerken..Het.adres.waarnaar.de.zending.wordt.
doorgestuurd,.wordt.afgedrukt.en.het.venster.Verzenden.vult.automatisch.het.
adres.in.voor.de.hieraan.gekoppelde.retour.

4...Selecteer.het.tabblad.Opties..De.optie.Retourservices.wordt.aangevinkt..
Selecteer.de.door.u.gewenste.retourservice.en.voer.een.beschrijving.in.van.de.
goederen.

5...Klik.op.Zending verwerken.
Opmerking: Als u een voorkeur wilt instellen voor het selectievakje Met 
retourservices, gaat u naar het tabblad Verzenden in de Editor systeemvoorkeuren.

Verzenden

http://ups.com


© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden. 01/21 Gebruikershandleiding  7

Pakketten en zendingen bewerkenPakketten en zendingen bewerken
Met WorldShip bent u in staat om pakketten en zendingen te bewerken die 
u al hebt verwerkt, maar waarvoor u het Einde Dag-proces nog niet hebt 
uitgevoerd.

Een pakket of zending bewerken
1...Onder UPS® Afhalingen in.het.venster.Verzendgeschiedenis.selecteert.u.het/de.
te.bewerken.afzonderlijke.pakket.of.zending.

2. .Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Bewerken/Afstemmen..Bevestig.welk(e).
pakket/zending.u.wilt.bewerken.en.voer.vervolgens.de.gewenste.wijzigingen.
door.

3. .Klik.op.Zending verwerken..(u.zal.worden.gevraagd.om.het.eerder.afgedrukte.
etiket.te.vervangen.door.het.nieuwe.etiket.)

Een enkel pakket verwijderen uit een multi-pakketzending
1. .Selecteer.de.zending.met.het.pakket.dat.u.wilt.verwijderen.onder.UPS 
Afhalingen.in.het.venster.Verzendgeschiedenis.

2...Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Bewerken/Afstemmen..Bevestig.welk(e).
pakket/zending.u.wilt.bewerken.

3...Geef.met.behulp.van.de.navigatiepijlen.naast.Zending verwerken.het.pakket.
weer.dat.u.wilt.verwijderen.

4...Klik.op.Pakket verwijderen..Bevestig.dat.u.het.pakket.wilt.verwijderen.
5...Klik.op.Zending verwerken..(u.zal.worden.gevraagd.om.het.eerder.afgedrukte.
etiket.te.vervangen.door.het.nieuwe.etiket.)

Alleen de VS: Bel voor problemen met de facturering onze factureringsafdeling 
op 1-800-811-1648 en geef het (de) trackingnummer(s) en het (de) 
afhaalnummer(s) door.

Verzenden
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Luchtvrachtzendingen verwerkenLuchtvrachtzendingen verwerken
Over wegvervoerzendingen
Wegvervoer.is.een.algemeen.dienstenaanbod.voor.regionale,.interregionale.en.
langeafstandsdiensten,.evenals.een.volledige.portefeuille.van.gespecialiseerde.
oplossingen.in.de.VS.(inclusief.Alaska.en.Hawaii),.Canada,.Puerto.Rico,.Guam,.de.
Amerikaanse.Maagdeneilanden.en.Mexico.

Over luchtvrachtzendingen
Luchtvracht.is.een.algemeen.dienstenaanbod.voor.regionale,.interregionale.en.
internationale.diensten,.evenals.een.volledige.portefeuille.van.gespecialiseerde.
oplossingen.wereldwijd.

Luchtvrachtzendingen verwerken
1...Schakel.het.selectievakje.Vracht.in.en.selecteer.een.UPS-service.via.de.lucht.of.
wegvervoer.op.het.tabblad.Service...De.overige.velden.veranderen.afhankelijk.
van.de.door.u.geselecteerde.UPS-service.

2...Specificeer.het.adres.van.bestemming.

3...Specificeer.het.herkomstadres.

4...Specificeer.het.verzendniveau.en.de.optiegegevens,.zoals.factuurgegevens,.
goedereninformatie,.verzendopties,.de.afmetingen.van.de.zending,.een.
omschrijving.van.de.zending,.de.referentienummers.van.de.zending.en.een.
paklijst..Zie.Goedereninformatie invoeren.

5...Vul.de.exportdocumentatie.en.goedereninformatie.in.voor.een.internationale.
zending.

6...Beslis.of.u.uw.zending.nu.of.op.een.later.tijdstip.wilt.voltooien.
	 ■..Indien.u.uw.zending.niet.hebt.voltooid,.kunt.u.deze.als.voorlopige.zending.

opslaan.door.te.klikken.op.Opslaan.(in.de.rechteronderhoek)..De.zending.
wordt.opgeslagen.in.Verzendgeschiedenis.als.een.'Voorlopige.zending'.
met.de.datum.waarop.deze.is.opgeslagen..Als.u.een.paklijst.hebt.gecreëerd.
voor.de.voorlopige.zending,.dan.wordt.deze.niet.opgeslagen..Wanneer.
u.verder.wilt.werken.aan.de.zending,.selecteert.u.deze.in.het.venster.
Verzendgeschiedenis.en.selecteert.u.vervolgens.Zending bewerken/
overeenstemmen.op.het.tabblad.Home.

	 ■..Klik.op.Verwerken.als.u.uw.zending.hebt.voltooid.

Opmerking: U kunt 
een verzenderinstelling 
instellen om een specifiek 
aantal etiketten per 
verwerkingseenheid en 
los artikel af te drukken. 
Selecteer op het 
tabblad Tools de 
Verzendeditor, markeer 
de verzenderinformatie 
en klik vervolgens op 
Wijzigen. Selecteer het 
tabblad Vracht en voer 
vervolgens het aantal af 
te drukken etiketten per 
verwerkingseenheid en 
per los artikel in.

Verzenden
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Luchtvrachtzendingen verwerken Luchtvrachtzendingen verwerken (vervolg)(vervolg)

Goedereninformatie invoeren
1...Voer.informatie.in.over.elk.afzonderlijk.item.van.uw.zending.in.het.onderdeel.
Goed.van.het.tabblad.Service..De.goederenlijst.op.het.tabblad.Service.geeft.
alle.items.weer.die.aan.de.huidige.zending.zijn.toegevoegd.

2...Klik.op.Toevoegen.om.elk.item.toe.te.voegen.aan.de.goederenlijst.of.klik,.
indien.nodig,.op.Wissen.om.items.te.wissen.uit.de.goederenlijst..Er.is.geen.
limiet.aan.het.aantal.goederen.dat.kan.worden.geselecteerd.of.dat.kan.
worden.toegevoegd.aan.de.zending..De.limiet.wordt.behandeld.tijdens.het.
verwerken.van.de.zending.

Opmerking: als een alternatief voor het handmatig invoeren van goederen aan 
de goederenlijst, klikt u op Goederen zoeken en gebruikt u het venster Goederen 
zoeken voor toegang tot eerder ingevoerde producten in de Goedereneditor. Deze 
zoekmethode is handig als u veel goederen toe wilt voegen aan een zending.

Vrachttarieven aanvragen
Als.u.het.verzendtarief.voor.de.huidige.zending.wilt.aanvragen:
1...Klik.op.Tarieven..Het.venster.Verzendtarieven.verschijnt.
2...Bekijk.de.gedetailleerde.tariefinformatie.

3...Klik.op.OK.

Verzenden
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Luchtvrachtzendingen verwerken Luchtvrachtzendingen verwerken (vervolg)(vervolg)

Een afhaling plannen van een enkele wegvervoerzending
Met.WorldShip.kunt.u.een.afhaling.van.wegvervoer.plannen.na.het.verwerken.
van.een.zending.door.Geschiedenis.te.selecteren,.vervolgens.Vrachtafhaling.en.
vervolgens.Aanvraag wegvervoerafhaling.
Opmerking: U kunt ook een afhaalverzoek inplannen tijdens de verwerking van 
de zending als u een systeemvoorkeur instelt. Selecteer op het tabblad Tools 
Systeemvoorkeuren en vervolgens Verzenden; selecteer het selectievakje Afhaling 
plannen tijdens de vrachtverwerking .
1...Vul.in.het.venster.Verzenden.de.informatie.in.Bestemming.in,.alsook.Zending.
en.Goederen.

2...Klik.op.Verwerken..Het.venster.Afhaalaanvraag.wordt.weergegeven.

3...De.Afhaallocatie.geeft.het.Herkomstadres.weer.
4...Voer.eventuele.aanvullende.instructies.voor.uw.zending.in.
5...Voer.de.Afhaaldatum,.Afhaaltijd.en.Sluitingsuur.afhaallocatie.in..Anders.wordt.
de.informatie.standaard.op.de.huidige.tijd.en.datum.weergegeven.

6...Voer.het.aantal.verwerkingseenheden.in.
7...Klik.op.OK.

Een afhaling plannen van meerdere wegvervoerzendingen
Voor.een.aanvraag.van.een.enkele.afhaling.kunt.u.meerdere.
wegvervoerzendingen.selecteren.door.de.volgende.stappen.uit.te.voeren:
1...Klik.op.de.zending.die.is.gekoppeld.aan.het.wegvervoerpictogram. .in.het.
venster.Verzendgeschiedenis.

2...Selecteer.op.het.tabblad.Home.de.optie.Vrachtafhaling.en.vervolgens.Lijst 
vrachtafhaling..Het.venster.met.de.lijst.voor.vrachtafhaling.verschijnt.

3...Klik.op.Toevoegen.om.het.vrachtartikel.voor.wegvervoer.aan.de.lijst.toe.te.
voegen..Het.vrachtartikel.voor.wegvervoer.moet.een.Pro-nummer.hebben.om.
dit.proces.te.laten.werken.

4...Om.meer.artikelen.in.te.voeren,.herhaalt.u.stap.1.en.3.tot.u.de.gewenste.
artikelen.in.uw.lijst.voor.vrachtafhaling.hebt.

5...Klik.op.Afhaling plannen.

Verzenden
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Luchtvrachtzendingen verwerken Luchtvrachtzendingen verwerken (vervolg)(vervolg)

Een afhaling of aanlevering van een luchtvrachtzending plannen
Automatisch.een.aanlevering.plannen.tijdens.het.verwerken.van.een.zending.
voor.een.luchtvrachtverzender.met.thuisklantennummer:

1...Vink.het.selectievakje.Aanleveren aan.op.het.tabblad.Service.
2...Verwerk.de.zending.zoals.u.gewend.bent..Zodra.u.op.Verwerken.klikt,.
verschijnt.het.venster.Aanlevering.aanvragen.

3...In.het.venster.Aanlevering.aanvragen:
	 ■..Onder.Stuks verzonden als,.omschrijft.u.de.verwerkingseenheden.
	 ■..Onder.Aanlevering,.selecteert.u.een.aanleverdatum.en.een.aanlevertijdstip.
	 ■..Klik.op.OK.

Automatisch.een.afhaling.of.aanlevering.plannen.tijdens.het.verwerken.van.een.
zending.voor.een.incidentele.luchtvrachtverzender:

1...Voer.de.zending.in.zoals.u.gewend.bent..Zodra.u.op.Verwerken.klikt,.verschijnt.
het.venster.Afhaling/aanlevering.aanvragen.

2...In.het.venster.Afhaling/aanlevering.aanvragen:
	 ■..Onder.Stuks verzonden als,.omschrijft.u.de.verwerkingseenheden.
	 ■..Onder.Afhaling/aanlevering,.selecteert.u.ofwel.Afhaling.of.Aanlevering.

 Opmerking: uw selectie bepaalt de resterende actieve en inactieve velden in 
dit venster.

	 ■..Onder.Aanlevering,.selecteert.u.een.aanleverdatum.en.een.aanlevertijdstip.
	 ■..Voer.de.desbetreffende.informatie.in.onder.Aanvrager.of.gebruik.de.

ingevulde.informatie.onder.Herkomstadres.
	 ■..Geef.de.afhaaldatum,.het.afhaaltijdstip.en.het.sluitingsuur.van.de.

afhaallocatie.op.
	 ■..Vul.eventuele.bijkomende.instructies.in.onder.Afhaallocatie.

Opmerking: alle overige velden geven het Herkomstadres weer en kunnen 
niet worden bijgewerkt.

	 ■..Klik.op.OK.

Verzenden



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden. 01/21 Gebruikershandleiding  12

Luchtvrachtzendingen verwerken Luchtvrachtzendingen verwerken (vervolg)(vervolg)

Uw vrachtzending(en) bekijken in Verzendgeschiedenis
Om.uw.vrachtzending(en).te.bekijken,.selecteert.u.het.venster.
Verzendgeschiedenis..Een.pictogram. .duidt.een.vrachtzending.aan.voor.een.
specifieke.verzender.

Verzenden
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ProfieleditorProfieleditor
Gebruik de profieleditor om een profiel toe te voegen, te verwijderen of te 
wijzigen. Een profiel is een opgeslagen collectie van vooraf gedefinieerde 
voorkeuren, waaronder diverse serviceopties, pakketopties, verzendopties en 
referentienummers. U kunt vervolgens het profiel toewijzen aan een of meer 
verzenders.

Een profiel toevoegenEen profiel toevoegen
1...Selecteer.Profiel maken/bewerken.op.het.tabblad.Tools.
2...Klik.op.OK.in.het.welkomstvenster.van.de.profieleditor.

3...Vul.de.voorkeurswaarden.in,.of.selecteer.deze,.voor.de.weergegeven.velden.
op.alle.tabbladen..Uw.keuzes.verschijnen.als.de.standaardwaarden.in.de.
desbetreffende.velden.in.het.venster.Verzenden.

4...Klik.in.het.lint.op.Opslaan.
5...Typ.een.unieke.naam.van.maximaal.35.tekens.in.het.venster.Profiel opslaan als.
en.klik.op.OK.

Opmerking: als u een nieuw profiel wilt baseren op een bestaand profiel, selecteert 
u de naam van het bestaande profiel, wijzigt u de velden en klikt u in het lint op 
Opslaan als. Typ een unieke naam van maximaal 35 tekens in het venster Profiel.
opslaan.als en klik op OK.

Een profiel toewijzen aan een verzenderEen profiel toewijzen aan een verzender
1...Selecteer.Profiel maken/bewerken.op.het.tabblad.Tools.
2...Klik.in.het.lint.Profieleditor.op.Profiel toewijzen aan verzenders.
3...In.het.venster.Profielen.verzender:
	 ■..Om.een.profiel.toe.te.wijzen.aan.een.specifieke.verzender.selecteert.u.het.

gewenste.profiel.voor.die.verzender.in.Profiel.naast.het.nummer.van.de.
verzender.

	 ■..Als.u.een.bepaald.profiel.wilt.toewijzen.aan.alle.verzenders,.selecteert.u.
het.gewenste.profiel.in.Profiel toewijzen aan alle verzenders.en.klikt.u.op.
Toewijzen.

4...Klik.op.OK.en.klik.vervolgens.op.Profieleditor sluiten.

Profielen
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Een profiel aan een klant in het adresboek toewijzenEen profiel aan een klant in het adresboek toewijzen
1...Selecteer.Adressen.op.het.tabblad.Home.en.vervolgens.Adresboek..Het.
venster.Adresboekeditor.verschijnt.

2...Voer.de.gegevens.van.een.nieuwe.klant.in.of.klik.op.het.pictogram Zoeken	
naast.het.vakje.Bedrijf of Naam.om.te.zoeken.naar.een.klant.in.uw.adresboek..
Zoek.en.selecteer.een.bestaande.klant.in.het.zoekvenster van het Adresboek.en.
klik.op.Selecteren.

3...Selecteer.een.profielnaam.in.Profiel.
4...Klik.op.Nieuw adres toevoegen voor.een.nieuwe.klant.of.klik.op.Adres 
wijzigen.voor.een.bestaande.klant.

5...Klik.op.Sluiten.zodra.u.klaar.bent.
Opmerking: u kunt ook een profiel toewijzen met behulp van de Verzendeditor of 
u kunt het profiel selecteren in het venster Verzenden.

Profielen 
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Rapporten afdrukkenRapporten afdrukken
Elke keer dat u het Einde Dag-proces voltooit, kunnen de volgende rapporten 
automatisch worden afgedrukt:

Rapport met gegevens dagelijkse zendingen
Vat.alle.verwerkte.pakketten.samen.sinds.uw.laatste.Einde.Dag-proces.en.
geeft.de.gegevens.van.de.ontvanger.en.de.verzendgegevens.weer.voor.elk.
pakket,.evenals.samenvattende.totalen..Met.behulp.van.de.tabbladen.Editor 
Systeemvoorkeuren.en.Instellingen rapport met verzendgegevens.kunt.u.
kiezen.of.u.dit.rapport.automatisch.wilt.afdrukken.wanneer.u.Einde.Dag.uitvoert.

High Value rapport
Wordt.alleen.automatisch.afgedrukt.tijdens.het.Einde.Dag-proces.als.u.een.pakket.
hebt.verwerkt.met.een.aangegeven.waarde.die.een.bepaalde.drempelwaarde.
overschrijdt.en.tijdens.het.verwerken.van.een.verzending.voor.retourservices..
Verder.worden.in.dit.rapport.het.trackingnummer,.het.pakketnummer,.het.
referentienummer.en.de.aangegeven.waarde.van.elk.pakket.met.hoge.waarde.
weergegeven.

Belangrijk: overhandig dit rapport aan de chauffeur van UPS wanneer hij of zij het 
pakket met hoge waarde ophaalt. De chauffeur van UPS ondertekent het rapport 
en vult de afhaaltijd en het aantal pakketten met hoge waarde in op de laatste 
regel van dit rapport. Aangezien deze afhaalinformatie deel uitmaakt van het 
rapport dat de chauffeur meeneemt met de pakketten, dient u een kopie te maken 
van het chauffeursrapport met de afhaalinformatie als u een afhaalbevestiging 
wenst voor uw administratie. Omdat de afhaalinformatie de handtekening van 
de chauffeur en handgeschreven informatie bevat, kan deze niet opnieuw worden 
afgedrukt.

Verzendcontrole voor UPS-chauffeur (exclusief zendingen vanuit de 
Verenigde Staten, Puerto Rico en Canada)
Wordt.automatisch.afgedrukt.tijdens.het.Einde.Dag-proces.en.tijdens.het.
afsluiten.van.geconsolideerde.transporten.in.Trade.Direct,.mits.de.bestemming.
niet.de.Verenigde.Staten.of.Puerto.Rico.is..Dit.rapport.controleert.de.succesvolle.
zending.van.verzendgegevens.aan.UPS.tijdens.het.afsluitproces.

Belangrijk: vergeet niet om dit rapport te overhandigen aan uw UPS-chauffeur 
wanneer hij of zij uw pakketten afhaalt.

Het rapport Streepjescode afhalingsoverzicht (met VS/Puerto Rico/
Canada als herkomst)/UPS ®-manifestoverzicht (niet afkomstig uit de 
VS/Puerto Rico/Canada)
Het.rapport.Streepjescode.afhalingsoverzicht.wordt.automatisch.afgedrukt.
tijdens.het.Einde.Dag-proces.en.het.UPS-manifestoverzicht.wordt.automatisch.
afgedrukt.tijdens.het.Einde.Dag-proces.en.bij.het.afsluiten.van.geconsolideerde.
transporten..Beide.rapporten.bevatten.verzendgegevens.over.de.pakketten.die.
uw.UPS-chauffeur.af.dient.te.halen..Dit.rapport.bevat:
■..Uw.klantennummergegevens.
■..Een.streepjescode.met.uw.klantennummer,.een.unieke.identificatiecode.met.
verzendgegevens.en.het.totaal.aantal.pakketten.dat.moet.worden.afgehaald.

■..Samengevatte.informatie,.zodat.de.UPS-chauffeur.kan.controleren.wat.dient.te.
worden.afgehaald.

■..Een.onderdeel.voor.de.naam.van.de.UPS-chauffeur.die.de.pakketten.ophaalt,.
voor.de.afhaaltijd.en.het.totaal.aantal.pakketten.dat.door.de.chauffeur.wordt.
afgehaald.

Belangrijk: zorg ervoor dat u het rapport Streepjescode afhalingsoverzicht aan 
uw UPS-chauffeur geeft wanneer hij of zij de pakketten afhaalt. De UPS-chauffeur 
scant de streepjescode op het rapport. Vervolgens ondertekent de UPS-chauffeur 
het rapport en vult hij de afhaaltijd en het totaal aantal pakketten in onderaan 
het rapport. Aangezien de UPS-chauffeur dit rapport scant, maar het niet 
meeneemt, mag u het rapport houden voor uw administratie.

UPS-manifestgegevens (niet afkomstig uit VS/Puerto Rico/Canada)
Drukt.automatisch.af.tijdens.het.Einde.Dag-proces.als.de.verzending.van.uw.
verzendgegevens.naar.UPS.mislukt..Dit.rapport.bevat.verzendgegevens.over.de.
pakketten.die.uw.UPS-chauffeur.af.dient.te.halen.
Belangrijk: vergeet niet om dit rapport te overhandigen aan uw UPS-chauffeur 
wanneer hij of zij uw pakketten afhaalt.

Rapporten
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Een zending in het venster Verzenden annulerenEen zending in het venster Verzenden annuleren
Met.WorldShip.kunt.u.zendingen.annuleren.die.u.al.hebt.verwerkt,.maar.waarvoor.
het.Einde.Dag-proces.nog.niet.is.uitgevoerd.(zie.hieronder)..U.kunt.ook.pakketten.
of.zendingen.annuleren.nadat.u.het.Einde.Dag-proces.hebt.uitgevoerd.

1.  Op.het.tabblad.Home.in.het.venster.Verzenden.selecteert.u.Annuleren.om.een.
pakket.of.zending.te.annuleren.of.te.verwijderen.

2...Lees.de.instructies.over.hoe.een.zending.wordt.geannuleerd.en.klik.op.OK..Het.
venster.Verzendgeschiedenis.verschijnt.en.de.laatste.door.u.verwerkte.zending.
is.gemarkeerd.

3...Bevestig.dat.de.juiste.zending.is.gemarkeerd..Selecteer,.indien.nodig,.een.
andere.zending.

4...Als.het.zendingspictogram.is.voorzien.van.een.pijl.omhoog,. ,. , ,.moet.u.de.
zending.ongedaan.maken.met.de.Pagina zending ongedaan maken.online..Op.
het.tabblad.Home.selecteert.u.Annuleren.
a...WorldShip.vraagt.u.om.de.Pagina.zending.ongedaan.maken.online.te.
gebruiken..

Opmerking: pictogrammen met een pijl omhoog geven aan dat er reeds een deel 
van de pakketdetailinformatie is verstuurd naar UPS.

5...Als.het.zendingspictogram.niet.is.voorzien.van.een.pijl.omhoog:
a...Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Annuleren..Er.wordt.een.
bevestigingsbericht.weergegeven.

b...Klik.op.Ja..Er.wordt.een.pictogram.Annuleren.weergegeven.naast.de.zending.
of.het.pakket.

Opmerking: als het pakket dat u probeert te annuleren al het Einde Dag-proces 
heeft doorlopen en als het annuleringsportaal annuleringen voor uw land 
ondersteunt, wordt u naar de Amerikaanse toepassing Zending ongedaan maken 
geleid op ups.com (Alleen in het Engels). Zie Een.pakket.of.zending.annuleren.in.het.
venster.Verzendgeschiedenis.na.Einde.Dag.

Pakketten of zendingen annuleren

http://ups.com
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Een pakket of zending annuleren in het venster Verzendgeschiedenis Een pakket of zending annuleren in het venster Verzendgeschiedenis 
na Einde Dagna Einde Dag
1...In.het.venster.Verzendgeschiedenis.markeert.u.het.trackingnummer.van.het.
pakket.dat.u.wilt.annuleren.

2...Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Annuleren.
3...Klik.op.OK..De.pagina Zendingen van UPS annuleren verschijnt,.zodat.u.de.
annulering.kunt.voltooien.

4...Zodra.u.het.annuleren.van.de.zending.hebt.voltooid,.keert.u.terug.naar.
WorldShip.

Pakketten of zendingen annuleren
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Een pakket of zending markeren als geannuleerd in het venster Een pakket of zending markeren als geannuleerd in het venster 
VerzendgeschiedenisVerzendgeschiedenis
Wanneer.u.een.pakket.of.een.zending.annuleert.op.de.pagina Zendingen 
van UPS annuleren,.dan.werkt.WorldShip.niet.automatisch.het.venster.
Verzendgeschiedenis.bij.om.aan.te.duiden.dat.u.de.annulering.hebt.uitgevoerd,.
maar.u.kunt.het.pakket.of.de.zending.markeren.als.geannuleerd..Aangezien.
de.feitelijke.status.van.het.pakket.of.de.zending.niet.verandert,.dient.u.de.
noodzakelijke.stappen.te.ondernemen.om.de.zending.of.het.pakket.te.annuleren.
op.de.pagina Zendingen van UPS annuleren.voordat.u.deze.procedure.hanteert.
1...In.het.venster.Verzendgeschiedenis.markeert.u.het.pakket.of.de.zending.dat/
die.u.hebt.geannuleerd.in.de.pagina Zendingen van UPS annuleren.

2...Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Zending markeren..Er.verschijnt.een.vinkje.
naast.de.zending.of.het.pakket.

3...Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Gemarkeerde activiteiten.en.vervolgens.
Gemarkeerde zendingen annuleren..Er.verschijnt.een.pictogram.van.een.X.
naast.de.zending.of.het.pakket.

Pakketten of zendingen annuleren
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Het proces voltooienHet proces voltooien
WorldShip verstuurt op elektronische wijze uw verzendgegevens naar UPS. 
Afzonderlijke Einde Dag-processen kunnen voor dezelfde afhaaldag worden 
voltooid.
Voltooi.het.Einde.Dag-proces.zodra.u.klaar.bent.met.de.verwerking.van.pakketten.
voor.een.groep.nog.af.te.halen.zendingen..Deze.stappen.moeten.vóór.het.afhalen.
worden.voltooid.

Het Einde Dag-proces voltooien
1...Selecteer.de.afhaalgroep.in.behandeling.in.het.venster.Verzendgeschiedenis.

2...Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Einde Dag.
3...Bevestig.dat.u.verder.wilt.gaan..WorldShip.zal.de.rapporten.voor.Einde.Dag.
afdrukken..Raadpleeg.Rapporten afdrukken.voor.meer.informatie.

4...Indien.verwerking.op.toekomstige.datum.is.geactiveerd,.dan.verschijnt.het.
venster.Actieve.afhaaldatum.selecteren..Klik.op.de.pijl.naar.beneden.om.de.
actieve.afhaaldatum.te.selecteren.uit.de.kalender.(tot.aan.183.dagen.in.de.
toekomst)..Klik.op.OK.

5...Overhandig.de.desbetreffende.rapporten.aan.uw.UPS-chauffeur..Raadpleeg.
Rapporten afdrukken.voor.meer.informatie.

Einde Dag
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Het valideren van uw adresgegevensHet valideren van uw adresgegevens
Adresvalidatie.zal.u.helpen.om.te.bepalen.of.een.Amerikaans.50-adres.geldig.is.
Er.zijn.drie.soorten.adresvalidatie.in.WorldShip:
■..Validatie van een enkel(e) adres, stad, staat en postcode.die.automatisch.
plaatsvindt.bij.het.verzenden.van.een.pakket..WorldShip.zal.alternatieven.
voorstellen.als.een.adres.niet.correct.blijkt.te.zijn.

■..Enkelvoudige adresvalidatie op straatniveau.valideert.niet.alleen.de.stad,.de.
staat.en.de.postcode,.maar.ook.de.straat..Om.deze.optie.voor.adresvalidatie.
te.selecteren,.drukt.u.op.F8.in.het.venster.Verzenden.of.op.het.tabblad.Home.
selecteert.u.Adressen.en.vervolgens.Bestemmingsadres valideren..WorldShip.
zal.snel.het.adres.controleren.en.alternatieve.suggesties.terugsturen.als.het.
adres.onjuist.wordt.geacht.of.u.vertellen.of.het.adres.geldig.is..Dit.proces.omvat.
ZIP+4-toekenningen.aan.uw.adresgegevens.

■..Adresboekvalidatie.valideert.de.straat,.stad,.staat.en.postcode.van.elk.adres.
in.het.WorldShip-adresboek..Om.deze.optie.voor.adresvalidatie.te.selecteren,.
drukt.u.op.Shift.en.F9.of.op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Adressen.en.
vervolgens.Adresboek..Klik.in.de.Adresboekeditor op.Adressen verzenden 
voor validatie..WorldShip.verzamelt.alle.adresboekitems,.valideert.ze.en.
downloadt.ze.vervolgens.naar.uw.pc.om.ze.in.overeenstemming.te.brengen..
Dit.proces.omvat.ook.ZIP+4-toekenningen.aan.uw.adresgegevens.

Opmerking: om een enkel adres in de Adresboekeditor te valideren, voert u de 
adresgegevens in of selecteert u deze en klikt u op Adres valideren.
Voor.stapsgewijze.instructies.selecteert.u.WorldShip op.het.tabblad.Support.en.
vervolgens.Hulp met UPS WorldShip..Typ.Adressen valideren.

Validatie, classificatie en het in overeenstemming 
brengen van adressen
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Het classificeren van uw adresgegevensHet classificeren van uw adresgegevens
De.adresclassificatie.helpt.u.te.bepalen.of.een.Amerikaans.50.of.een.Canadees.
adres.een.residentieel.of.commercieel.adres.is.
Er.zijn.twee.soorten.adresclassificatie.in.WorldShip:
■..Enkele adresclassificatie.classificeert.het.huidige.adres..Om.deze.optie.
voor.de.classificatie.van.adressen.te.selecteren,.drukt.u.op.F7.in.het.venster.
Verzenden.of.op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Adressen.en.vervolgens.
Bestemmingsadres classificeren..WorldShip.classificeert.het.adres.op.het.
tabblad.Bestemming.

■..Adresboekclassificatie.classificeert.alle.adressen.in.het.WorldShip-adresboek..
Om.deze.optie.voor.adresclassificatie.te.selecteren,.drukt.u.op.Shift.en.F9.of.
op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Adressen.en.vervolgens.Adresboek..Klik.
in.de.Adresboekeditor.op.Adressen verzenden.voor classificatie..WorldShip.
verzamelt.alle.adresboekitems,.classificeert.ze.en.downloadt.ze.vervolgens.
naar.uw.pc.

Voor.stapsgewijze.instructies.selecteert.u.WorldShip op.het.tabblad.Support.en.
vervolgens.Hulp met UPS WorldShip..Typ.Adressen classificeren.

Uw adresgegevens in overeenstemming brengenUw adresgegevens in overeenstemming brengen
Gebruik.de.functie.Overeenstemming.om.het.beste.adres.te.selecteren.uit.een.
lijst.van.mogelijke.kandidaten.

Voor.stapsgewijze.instructies.selecteert.u.WorldShip.op.het.tabblad.Support.en.
vervolgens.Hulp met UPS WorldShip;.typ.Adressen in overeenstemming brengen.

Validatie, classificatie en het in overeenstemming  
brengen van adressen
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Zendingen zoekenZendingen zoeken
1...Om.een.zending.te.vinden.die.u.in.het.verleden.hebt.verwerkt,.selecteert.u.
Zoekgeschiedenis.op.het.tabblad.Home.of.klikt.u.op.Zoeken.in.het.venster.
Verzendgeschiedenis.

Geschiedenis en traceren

2...Vul.de.juiste.informatie.in.die.nodig.is.om.de.door.u.gezochte.zending.te.vinden.
en.klik.vervolgens.op.Zoeken.

Voor.meer.informatie.over.het.zoeken.naar.zendingen.selecteert.u.WorldShip.
op.het.tabblad.Support.en.vervolgens.Hulp met UPS WorldShip; typ.Een zending 
zoeken.
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Pakketten of zendingen tracerenPakketten of zendingen traceren
Traceren in het venster Verzendgeschiedenis
1...Om.een.enkel.pakket.te.traceren.in.het.venster.Verzendgeschiedenis.selecteert.
u.een.pakket.door.het.trackingnummer.te.markeren..Op.het.tabblad.Home.
selecteert.u.Traceren.en.vervolgens.Dit pakket traceren.

2...Om.meerdere.pakketten.te.traceren.in.het.venster.Verzendgeschiedenis:
	 ■..Markeer.een.datum.om.alle.pakketten.te.traceren.die.op.een.specifieke.

datum.zijn.verzonden.of.markeer.een.zending.om.alle.pakketten.in.een.
zending.te.traceren.

	 ■..Op.het.tabblad.Home.selecteert.u.Traceren en.vervolgens.Meerdere 
traceren..In.het.venster.Manager.trackingnummer.op.het.tabblad.1Z.klikt.u.
op.Toevoegen.en.vervolgens.op.Traceerlijst.
 Opmerking: u kunt pakketten traceren voor meerdere data en zendingen door 
de specifieke datum of zending te traceren en vervolgens op Toevoegen.te.
klikken.

3...WorldShip.verbindt.u.rechtstreeks.met.de.trackingpagina.op.ups.com.en.geeft.
de.pakketinformatie.weer.

4...U.kunt,.indien.gewenst,.de.trackinginformatie.afdrukken.

5...Sluit.het.venster.Trackingpagina.af.om.terug.te.keren.naar.WorldShip.

Traceren vanaf de UPS®-website
1...Op.het.tabblad.UPS.com.selecteert.u.UPS Tracking..WorldShip.verbindt.u.
rechtstreeks.met.de.trackingpagina.op.de.UPS-website.

2...Voer.uw.UPS-trackingnummers.in.op.het.tabblad.Pakketten en vracht traceren.
en.klik.op.Traceren.

3...Volg.de.instructies.op.
4...Sluit.het.venster.Trackingpagina.af.om.terug.te.keren.naar.WorldShip.

Geschiedenis en traceren

http://ups.com
http://UPS.com
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BrandstoftoeslagBrandstoftoeslag
Brandstoftoeslagen.van.UPS.worden.automatisch.toegevoegd.aan.de.
weergegeven.tarieven.voor.elke.zending..De.extra.kosten.kunnen.mogelijkerwijs.
maandelijks.worden.aangepast..U.ontvangt.automatisch.een.software-update.

Voor.meer.gedetailleerde.informatie.over.de.brandstoftoeslagen.van.UPS.
kunt.u.ups.com.bezoeken.of.WorldShip.selecteren.op.het.tabblad.Support.en.
vervolgens.Hulp met UPS WorldShip..Typ.Brandstoftoeslag.

Factureren aan-gegevens selecterenFactureren aan-gegevens selecteren
Maak.gebruik.van.de.factureringsvelden.om.aan.te.duiden.wie.betaalt.voor.
transport-,.douane-en.belastingtarieven.bij.het.verzenden.van.een.pakket,.een.
zending.of.een.transport..Deze.velden.verschijnen.in.diverse.vensters,.waaronder.
het.tabblad.Service.in.het.venster.Verzenden..De.factureringsvelden.bevatten:
Vervoer factureren aan.bevat.opties.met.verzender,.ontvanger,.derde.partijen.of.
ontvanger.om.aan.te.duiden.wie.de.transportkosten.betaalt.om.het.pakket,.de.
zending.of.het.transport.te.verzenden.

Invoerrechten en belastingen factureren aan.bevat.opties.met.verzender,.
ontvanger.en.derde.partijen.om.aan.te.duiden.wie.de.belastingen.en.
douanekosten.betaalt.om.het.pakket,.de.zending.of.het.transport.te.verzenden.

Het selectievakje Invoerrechten en belasting delen.geeft.aan.dat.u.wilt.dat.de.
betaler.van.het.transport.ook.de.douanekosten.betaalt..Als.u.dit.selectievakje.
aanvinkt,.dan.verandert.de.titel.Vervoer.factureren.aan.in.Vervoer.en.
douanekosten.factureren.aan.en.verandert.de.titel.Douanekosten.en.belastingen.
factureren.aan.in.Belastingen.factureren.aan..Om.deze.selectie.ongedaan.te.
maken,.vinkt.u.het.selectievakje.Invoerrechten en belasting delen.uit..Elke.
keer.dat.u.dit.selectievakje.aanvinkt.of.uitvinkt,.wordt.een.bevestigingsbericht.
weergegeven.

Facturerings- en tarieffuncties
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Facturen aan derde partijenFacturen aan derde partijen
1..Verwerk.zendingen.zoals.beschreven.op.pagina.1.van.deze.handleiding..Dit.zijn.
de.stappen:
	 ■..Specificeer.het.adres.van.de.ontvanger.
	 ■..Selecteer.een.service.van.UPS.
	 ■..Selecteer.een.pakkettype.
	 ■..Selecteer.Derde.in.Vervoer factureren aan.en.het.venster.Derde.verschijnt.

Facturerings- en tarieffuncties

2...In.het.venster.Adres.van.derde.voert.u.het.adres.en.het.klantennummer.in.
van.de.persoon.of.het.bedrijf.die/dat.alle.kosten.voor.de.rekening.neemt.die.de.
verzender.zou.moeten.betalen.voor.de.huidige.zending..Klik.vervolgens.op.OK.

3...In.het.venster.Verzenden.voert.u.het.gewicht.van.het.pakket.in.en.klikt.u.op.
Zending verwerken.
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SnelopdrachtenSnelopdrachten
Met.de.Editor.voor.snelopdrachten.kunt.u.een.selectie.maken.uit.een.vooraf.
gedefinieerde.lijst.met.opdrachten.en.die.opdrachten.configureren.voor.gebruik.
op.het.tabblad.Importeren/Exporteren..Raadpleeg.Een lijst met snelopdrachten 
maken.

Een lijst met snelopdrachten makenEen lijst met snelopdrachten maken
1...Selecteer.Nieuwe maken.op.het.tabblad.Importeren/Exporteren.
2...Creëer.een.lijst.met.opdrachten.voor.de.lijst.met.snelopdrachten.in.het.venster.
Editor.voor.snelopdrachten:

	 ■..Als.u.een.opdracht.wilt.toevoegen,.selecteert.u.de.opdracht.in.het.vak.
Beschikbare opdrachten.en.klikt.u.op.Toevoegen..De.opdracht.wordt.
toegevoegd.aan.het.vak.Geselecteerde opdrachten..

	 ■		.Als.u.een.opdracht.wilt.verwijderen,.klikt.u.op.de.betreffende.opdracht.in.
het.vak.Geselecteerde opdrachten.en.klikt.u.op.Verwijderen..

	 ■		Om.alle.opdrachten.te.verwijderen,.klikt.u.op.Alle verwijderen.

3...Bewerk.de.geselecteerde.opdracht.als.volgt:
	 ■		Als.u.een.opdracht.hebt.toegevoegd.die.meer.dan.één.keer.kan.worden.

toegevoegd,.verschijnt.het.venster.Editor.voor.snelopdrachten,.zodat.u.de.
geselecteerde.opdracht.kunt.configureren..Raadpleeg.Snelopdrachten.wijzigen.

	 ■		Als.u.een.opdracht.hebt.toegevoegd.die.slechts.één.keer.kan.worden.
toegevoegd,.gaat.u.verder.met.stap.4..

  Tip: als u de standaardwaarden wilt wijzigen voor de geselecteerde opdracht, 
klikt u op Bewerken. 
Raadpleeg Snelopdrachten.wijzigen..

4...Orden.de.opdrachten.in.de.lijst.met.Snelopdrachten.in.de.gewenste.volgorde:
	 ■		Om.een.opdracht.omhoog.te.verplaatsen,.selecteert.u.de.opdracht.en.klikt.

u.op.Omhoog verplaatsen.
	 ■		Om.een.opdracht.omlaag.te.verplaatsen,.selecteert.u.de.opdracht.en.klikt.u.

op.Omlaag verplaatsen.

5...Om.de.lijst.met.snelopdrachten.weer.te.geven.en.te.gebruiken,.selecteert.
u.op.het.tabblad.Importeren/Exporteren.een.opdracht.uit.de.lijst.met.
snelopdrachten.

Snelopdrachten wijzigenSnelopdrachten wijzigen
1...Selecteer.Nieuwe maken.op.het.tabblad.Importeren/Exporteren.
2...Voeg.een.nieuwe.opdracht.toe.in.het.venster.Editor.voor.snelopdrachten:
	 ■		Selecteer.de.opdracht.in.het.vak.Beschikbare opdrachten.
	 ■		Klik.op.Toevoegen.

Als.u.een.opdracht.hebt.toegevoegd.die.meer.dan.één.keer.kan.worden.
toegevoegd,.dan.verschijnt.het.venster.Editor.voor.snelopdrachten,.waarin.
informatie.wordt.weergegeven.over.de.geselecteerde.opdracht..De.naam.van.de.
opdracht.verschijnt.in.de.titelbalk..Ga.verder.naar.stap.4.
Als.u.een.opdracht.hebt.toegevoegd.die.slechts.één.keer.kan.worden.toegevoegd,.
dan.verschijnt.de.naam.ervan.in.het.vak.Geselecteerde opdrachten..Als.u.de.
opdracht.wilt.bewerken,.gaat.u.verder.naar.stap.3..Is.dit.niet.het.geval,.ga.dan.naar.
stap.7.
3...Om.een.bestaande.opdracht.in.de.lijst.met.snelopdrachten.te.bewerken:
	 ■		Selecteer.de.opdracht.in.het.vak.Geselecteerde opdrachten.
	 ■		Klik.op.Bewerken.

Het.venster.Editor.voor.snelopdrachten.verschijnt.en.geeft.informatie.over.de.
geselecteerde.opdracht.weer..De.naam.van.de.opdracht.verschijnt.in.de.titelbalk..
Om.een.opdracht.te.bewerken.die.meer.dan.één.keer.kan.worden.toegevoegd,.
gaat.u.verder.naar.stap.4..Is.dit.niet.het.geval,.ga.dan.naar.stap.5.

Overige functies en mogelijkheden
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Snelopdrachten wijzigenSnelopdrachten wijzigen (vervolg) (vervolg)

4...Voer.de.juiste.actie.uit:.
	 ■		Voor.Nummer verzender.klikt.u.op.de.pijl.naar.beneden.in.het.vak.Nummer 

verzender selecteren.en.selecteert.u.een.verzendernummer.
	 ■		Voor.Profiel.klikt.u.op.de.pijl.naar.beneden.in.het.vak.Profiel selecteren.en.

selecteert.u.een.profiel.
	 ■		Voor.Import met sleutel beginnen.selecteert.u.een.naam.voor.een.map.in.

het.vak.Import met sleutel beginnen.
	 ■		Voor.Importeren in batches.selecteert.u.een.naam.voor.een.map.in.het.vak.

Importeren in batches starten.
	 ■		Voor.Exporteren in batches.selecteert.u.een.naam.voor.een.map.in.het.vak.

Exporteren in batches starten.

5...Om.knopinfo.toe.te.voegen.voor.de.opdracht.voert.u.in.het.tekstvak Knopinfo.
tot.aan.80.tekens.in.of.maakt.u.gebruik.van.de.vooraf.gedefinieerde.knopinfo.

6...Klik.op.OK..
7.  Herhaal,.indien.nodig,.deze.procedure.of.klik.op.OK.

Foutetiketten afgedrukt tijdens de BatchverwerkingFoutetiketten afgedrukt tijdens de Batchverwerking
WorldShip.drukt.nu.standaard.foutetiketten.af.voor.elk.pakket.waarvan.de.
zending.tijdens.de.Batchverwerking.niet.voldoet.aan.de.validatie..Het.etiket.
identificeert.de.fout.met.de.vereiste.informatie.voor.het.corrigeren.van.het.pakket.
voor.verwerking.en.dient.als.een.tijdelijke.aanduiding.om.de.juiste.volgorde.van.
etiketten.voor.pakketten.te.handhaven..De.optie.Foutetiket afdrukken tijdens 
Batchverwerking.bevindt.zich.onder.Voorkeur voor afdrukken van etiketten.op.
het.tabblad.Instelling voor afdrukken.in.het.venster.Editor systeemvoorkeuren.

Aangepaste etikettenAangepaste etiketten
Met.de.Editor.aangepaste.etiketten.kunt.u.meerdere.sjablonen.creëren,.opslaan,.
bewerken.en.verwijderen.voor.aangepaste.etiketten..Aangepaste.etiketten.kunnen.
een.afbeelding,.een.reclameboodschap,.tekst,.verzendvelden.of.een.combinatie.
van.deze.items.bevatten..Om.te.specificeren.welke.sjabloon.voor.een.aangepast.
etiket.wordt.gebruikt,.bepaalt.u.de.af.te.drukken.etiketten.wanneer.een.profiel.
wordt.gebruikt.of.voegt.u.een.knop.toe.aan.de.aangepaste.werkbalk.

Papier voor etiketten selecterenPapier voor etiketten selecteren
Zorg.dat.het.juiste.papier.is.ingebracht.in.uw.etiketprinter..Het.vereiste.papier.
voor.de.etiketten.is.afhankelijk.van.het.type.sjabloon.voor.het.aangepaste.etiket.
dat.wordt.gebruikt:
■..Met.een.Sjabloon.voor.header.verzendetiket.kunt.u.het.bovenste.uitgebreide.
twee.inch-gedeelte.van.de.volgende.etiketafmetingen.aanpassen:.Thermisch.
voor.4.x.8.of.4.x.8¼,.8½.x.11.(1.etiket.per.pagina),.Laser.8½.x.11.(2.etiketten.per.
pagina).en.Laser.A4.210.x.297.

■..Met.een.Documentetiket.kunt.u.het.onderste.twee.inch-gedeelte.van.
de.volgende.etiketafmetingen.aanpassen:.Thermisch.4.x.8.of.4.x.8¼.
(geperforeerd).

■..Met.de.sjabloon.voor.ontvangeretiketten.kunt.u.elk.deel.van.het.
ontvangeretiket.aanpassen.(dit.is.een.extra.etiket.dat.niet.het.verzendetiket.
vervangt).voor.papier.met.de.volgende.afmetingen:.4.x.8.of.4.x.6.

Aangepaste etiketsjablonen maken of bewerkenAangepaste etiketsjablonen maken of bewerken
1...Op.het.tabblad.Tools.selecteert.u.Aangepaste etiketten maken/bewerken..Het.
venster.Editor.aangepaste.etiketten.verschijnt.

2...Als.u.een.bestaande.sjabloon.wilt.bewerken:
	 ■..Selecteer.de.sjabloon.die.u.wilt.bewerken.onder.Bestaande sjablonen.
	 ■..Klik.op.Bewerken..Het.venster.Sjabloon.bewerken.verschijnt.

.Opmerking: u kunt de UPS-voorbeeldsjablonen niet bewerken of verwijderen. 
U kunt een UPS-voorbeeldsjabloon kopiëren en bewerken. Zie stap 3.

	 ■..Ga.verder.naar.stap.6.

3...Als.u.een.sjabloon.wilt.creëren.op.basis.van.een.bestaande.sjabloon,.zoals.een.
voorbeeldsjabloon.van.UPS:

	 ■..Selecteer.de.sjabloon.waarop.u.de.nieuwe.sjabloon.wilt.baseren.onder.
Bestaande sjablonen.

	 ■..Klik.op.Kopiëren..Het.venster.Sjabloon.kopiëren.verschijnt.
	 ■..Voer.een.sjabloonnaam.in.tot.50.tekens.in.het.vak.De naam invoeren van de 

nieuwe sjabloon.en.klik.op.OK..Het.venster.Sjabloon.bewerken.verschijnt.
	 ■..Ga.verder.naar.stap.6.

Overige functies en mogelijkheden
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Het creëren of bewerken van een sjabloon voor een aangepast Het creëren of bewerken van een sjabloon voor een aangepast 
etiket etiket (vervolg)(vervolg)
4...Als.u.een.bestaande.sjabloon.wilt.verwijderen:
	 ■..Selecteer.de.sjabloon.die.u.wilt.verwijderen.onder.Bestaande sjablonen.
	 ■..Klik.op.Verwijderen..Een.bericht.vraagt.u.om.het.verwijderen.te.bevestigen.
	 ■..Klik.op.Ja..Het.venster.Editor.aangepaste.etiketten.verschijnt.
	 ■..Ga.verder.naar.stap.11.

5...Als.u.een.nieuwe.sjabloon.wilt.creëren:
	 ■..Onder.Nieuw sjabloon.klikt.u.op.de.pijl.naar.beneden.in.het.vak.Type 

sjabloon.en.selecteert.u.een.type.etiket.
	 ■..Voer.een.naam.van.maximaal.50.tekens.voor.het.nieuwe.sjabloon.in.het.vak.

Sjabloonnaam.
	 ■..Klik.op.Aanmaken..Het.venster.Sjabloon.bewerken.verschijnt.
6...Voeg.elk.element.toe.aan.het.canvas.met.behulp.van.een.van.de.volgende.
opties.voor.toevoegen:

. .Opmerking: sorteer de velden van WorldShip alfabetisch door te klikken op de 
kolomkop Veld.

	 ■..Een.veld.toevoegen.—.Klik.op.de.pijl.naar.beneden.in.het.vak.Velden in 
WorldShip.en.selecteer.een.veldcategorie..Selecteer.een.veld.met.behulp.
van.de.veldenlijst.onder.de.veldcategorie.en.versleep.dit.veld.naar.de.
gewenste.plek.op.het.canvas.om.het.daar.neer.te.zetten.

	 .■		Aangepaste.tekst.toevoegen.—.Voer.in.het.vak.Aangepaste tekst.de.tekst.
tot.45.tekens.in,.klik.op.Tekst toevoegen.en.vervolgens.op.de.gewenste.
locatie.op.het.canvas.voor.het.plaatsen.van.de.tekst.

	 ■..Een.veld.zonder.tekst.toevoegen.—.Vink.het.selectievakje.Alleen 
gegevensveld toevoegen.aan.

	 ■..Testgegevens.toevoegen.—.Vink.het.selectievakje.Testgegevens weergeven.
aan.om.de.testgegevens.toe.te.voegen.aan.het.veld.

	 ■..Een.afbeelding.toevoegen.aan.het.canvas.—.Selecteer.een.afbeelding.onder.
Afbeeldingenbibliotheek.en.versleep.de.afbeelding.naar.de.gewenste.plek.
op.het.canvas.om.deze.daar.neer.te.zetten.

	 ■..Een.afbeelding.toevoegen.aan.de.Afbeeldingenbibliotheek.—.Klik.op.
Bibliotheekafbeelding toevoegen..In.het.venster.Afbeelding.toevoegen.voert.
u.het.pad.in.naar.de.afbeelding.of.klikt.u.op.Bladeren.om.de.afbeelding.te.
vinden.en.te.selecteren..Klik.vervolgens.op.OK..De.afbeelding.is.opgeslagen.in.
de.Afbeeldingenbibliotheek.

	 ■..Een.horizontale.regel.toevoegen.—.Klik.op.Regel toevoegen onder.Sjabloon..
Klik.vervolgens.op.de.linkerknop.van.de.muis.en.houd.deze.ingedrukt.om.
het.begin.van.de.regel.op.het.canvas.aan.te.duiden..Sleep.de.regel.naar.het.
eindpunt.en.laat.de.muisknop.los.

Overige functies en mogelijkheden
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Het creëren of bewerken van een sjabloon voor een aangepast Het creëren of bewerken van een sjabloon voor een aangepast 
etiket etiket (vervolg)(vervolg)

 7...Pas.de.eigenschappen.van.de.velden.en.de.tekst.op.het.canvas.aan,.voor.zover.
nodig.

	 ■..Selecteer.het.item.op.het.canvas.
	 ■..Wijzig.het.lettertype.en.de.uitlijning.onder.Veldeigenschappen,.maak.de.

tekst.vetgedrukt.of.definieer.een.streepjescode.
	 ■..Wijzig.de.lengte.van.het.veld.onder.de.lijst.met.velden.van.WorldShip.
	 ■..Klik.op.Wijzigen.

 8...Verwijder.veld(en).vanuit.het.canvas.als.volgt:
	 ■..Om.één.veld.te.verwijderen,.selecteert.u.het.veld.op.het.canvas.en.klikt.u.

op.Verwijderen..Een.bericht.vraagt.u.om.het.verwijderen.te.bevestigen..Klik.
op.Ja,.waarna.het.veld.wordt.verwijderd.vanuit.het.canvas.

	 ■..Om.alle.velden.te.verwijderen,.klikt.u.op.Alle verwijderen..Een.bericht.
vraagt.u.om.het.verwijderen.te.bevestigen..Klik.op.Ja,.waarna.alle.velden.
worden.verwijderd.vanuit.het.canvas.

 9...Om.het.aangepaste.etiket.te.testen,.klikt.u.op.Testetiket afdrukken..Het.
etiket.wordt.afgedrukt.met.behulp.van.de.op.dat.moment.geselecteerde.
etiketprinter.in.systeemvoorkeuren.

10...Om.de.sjabloon.voor.een.aangepast.etiket.toe.te.wijzen.aan.een.profiel,.vinkt.
u.het.desbetreffende.selectievakje.voor.het.profiel.aan.onder.Werknemer 
met profiel..De.opgeslagen.sjabloon.voor.het.aangepaste.etiket.wordt.
gebruikt.voor.alle.zendingen.die.met.behulp.van.het.geselecteerde.profiel.
worden.verwerkt.

Opmerking: u kunt ook een aangepast etiket toewijzen aan een profiel door te 
klikken op Aangepast etiket selecteren in het venster Profieleditor.

11..Klik.op.OK.

Afdrukken configureren voor aangepaste etikettenAfdrukken configureren voor aangepaste etiketten
1...Op.het.tabblad.Tools.selecteert.u.Editor systeemvoorkeuren.en.vervolgens.
het.tabblad.Afdrukken configureren.

2...Markeer.de.desbetreffende.etiketprinter.in.het.printeroverzicht.en.klik.op.
Printer configureren..

3...In.het.venster.Etiketprinter.configureren.zorgt.u.ervoor.dat.de.juiste.
etiketinstellingen.zijn.geselecteerd..Werk.de.vakken.Afmetingen.etiketten.en.
Gebruik.van.randen.bij.voor.zover.dit.vereist.is.voor.het.beoogde.type.etiket.

4...Klik.op.Toepassen.
5...Selecteer.de.gewenste.selectievakjes.op.het.tabblad.Instelling voor afdrukken.
om.een.document-.of.ontvangeretiket.te.kiezen.

6...Klik.op.Bijwerken.en.OK.

Overige functies en mogelijkheden
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Toegang tot hulpToegang tot hulp
U.beschikt.over.verscheidene.opties.voor.toegang.tot.hulp:

1.  Binnen de software:

Hulp met WorldShip
	 ■..Om.te.zoeken.naar.specifieke.informatie,.selecteert.u.WorldShip.op.het.

tabblad.Support.en.vervolgens.Hulp met UPS WorldShip..Op.het.tabblad.
Index.voert.u.de.naam.van.de.taak,.term.of.het.concept.in.en.drukt.u.op.
Enter.

	 ■..Om.algemene.informatie.te.vinden.over.WorldShip.selecteert.u.WorldShip.
op.het.tabblad.Support.en.vervolgens.Hulp met UPS WorldShip..Vervolgens.
selecteert.u.het.tabblad.Inhoud.en.selecteert.u.een.onderwerp.

	 ■..Voor.hulp.bij.een.specifiek.venster.klikt.u.op.het.?.in.de.rechterbovenhoek.
(indien.beschikbaar),.daarna.op.een.veld.en.vervolgens.op.de.knop.Help.
(indien.beschikbaar)..U.kunt.ook.de.Shift-toets.ingedrukt.houden.en.klikken.
op.F1.

	 ■..De.gebruikershandleiding.en.installatiehandleiding.van.WorldShip.zijn.
beschikbaar.om.te.lezen.en.af.te.drukken.als.PDF-bestand..Controleer.of.u.
de.gratis.software.van.Adobe®.Reader®.hebt.geïnstalleerd..Deze.software.kan.
worden.gedownload.op.adobe.com..Volg.de.onderstaande.stappen.op.voor.
een.kopie.van.de.handleidingen:

. . 1...Op.het.tabblad.Support.selecteert.u.WorldShip.en.vervolgens.
Gebruikershandleidingen van UPS WorldShip.

. . 2...Klik.op.Downloaden.op.de.pagina.Gebruikershandleidingen.van.WorldShip.
voor.de.gewenste.handleiding.

. . 3..Bekijk.het.document.en.druk.het.desgewenst.af.

2.  Online:
Ga.naar.worldship.ups.com.voor.aanvullende.ondersteunende.documenten.

3.  Telefonisch (alleen in de VS):
Als u technische vragen hebt over WorldShip die niet door deze handleiding 
of Hulp met WorldShip kunnen worden beantwoord, bel dan naar 1-888-553-
1118.
Zorg.ervoor.dat.u.de.volgende.informatie.beschikbaar.hebt.als.u.belt:
	 ■..Uw.UPS-klantennummer.en.de.softwareversie.van.WorldShip.(te.vinden.in.

de.rechteronderhoek.van.het.scherm.van.WorldShip).
	 ■..Naam.en.versie.van.het.besturingssysteem.op.uw.pc.en.het.type.printer.

Bel.voor.algemene.informatie.naar.1-800-PICK-UPS®.(1-800-742-5877)..Voor.
internationale.verzendinformatie.belt.u.naar.1-800-782-7892.

ZIP.Code.is.een.handelsmerk.of.geregistreerd.handelsmerk.van.de.eigenaar.

UPS,.de.merknaam.UPS,.de.kleur.bruin,.ups.com,.WorldShip,.Quantum.View.Notify.en.1-800-PICK-UPS.zijn.
servicemerken.of.handelsmerken.van.United.Parcel.Service.of.America,.Inc.
Adobe.Reader.is.een.geregistreerd.handelsmerk.van.Adobe.Systems.Incorporated..Alle.rechten.
voorbehouden.

Hulpmiddelen

http://adobe.com
http://worldship.ups.com
http://ups.com
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Nummers technische ondersteuningNummers technische ondersteuning
Als.u.meer.vragen.hebt.over.WorldShip.die.niet.door.deze.handleiding.of.Hulp.van.WorldShip.kunnen.worden.beantwoord,.bel.dan.de.volgende.nummers:

Afghanistan ................................................................................... +93-79-3204045 / 9647814318252
Albanië .....................................................................................................................................+355682048904
Algerije .................................................................................................................................. +49 69 66404364
Angola .................................................................................................................................... +49 69 66404364
Argentinië ................................................................................................................................0 800 122 0286
Armenië ..................................................................................................................................10 3741 27 30 90
Australië ........................................................................................................................................ 1800 148 934
Azerbeidzjan ................................................................+10 99 412 493 39 91 / +994-12-490 6989, 

+994-12-493 3991
Bahama’s .................................................................................................................................1-888-960-2683
Bahrein ................................................................................................................................. +49 69 66404364
Bangladesh ........................................................................................................................ +49 69 66404364
België .................................................................................................................................. +32 (0) 22 56 66 19
Bermuda .................................................................................................................................1-888-960-2678
Bolivia ................................................................................................................................................800 100 807
Bosnië ................................................................................................................................................ 033 788 160
Brazilië...............................................................................................0800 8923328 of 55 11 569 46606
Bulgarije  ..........................................................................................................................................0700 1 8877
Bulgarije ...........................................................................................................................................0700 1 8877
Burundi ................................................................................................................................. +49 69 66404364
Canada.............................................................................................1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Chili .....................................................................................................................................................800 835 682
China, Volksrepubliek ..........................................................................................................400 013 3023
Colombia .................................................................................................................................01800 752 2293
Congo, Democratische Republiek van ............................................................. +49 69 66404364
Costa Rica .................................................................................................................................. 0800 052 1591
Cyprus .................................................................................................................................................. 77 77 7200
De Amerikaanse Maagdeneilanden ..........................................................................1888 877 8324
Denemarken...................................................................................................................+45 (0) 35 25 65 04
Djibouti ................................................................................................................................ +49 69 66404364
Dominicaanse Republiek .............................................................................................1-888-760-0095
Duitsland ...................................................................................................................+49 (0) 69 66 30 80 37
Ecuador ..........................................................................................................................................1800 000 119
Egypte ................................................................................................................................... +49 69 66404364
El Salvador .............................................................................................................................................800 6191
Estland ..........................................................................................................................................372 666 47 00
Ethiopië ................................................................................................................................ +49 69 66404364
Filipijnen ..........................................................................................1800 1855 0023 of 1800 765 2927
Finland ..........................................................................................................................+358 (0) 923 11 34 07
Frankrijk ............................................................................................................................. +33 (0) 157324060
Ghana ..................................................................................................................................... +49 69 66404364
Gibraltar ......................................................................................................................................350 200 42332

Griekenland .............................................................................................................................. 210-99 84 334
Guatemala ................................................................................................................................ 1800 835 0384
Honduras .............................................................................................................................................. 800-0123
Hongarije  .............................................................................................................................+36 (0) 17774820
Hongkong ............................................................................................................................................8206 2133
Ierland ................................................................................................................................. +353 (0) 15245447
India ............................................................................. 91-22-2827-6111 / 00 0800 852 1113 (gratis)
Indonesië ............................................................................................................................001 803 852 3670
Israël ..............................................................................................................................00-972-(0) 35-770112
Italië ...........................................................................................................................................+39 0248270032
Ivoorkust ............................................................................................................................. +49 69 66404364
Japan ............................................................................................................................................00531 85-0020
Jordanië................................................................................................................................ +49 69 66404364
Kaaimaneilanden ..............................................................................................................1-888-960-2686
Kameroen ........................................................................................................................... +49 69 66404364 
Kazachstan ......................................................................................................................... +49 69 66404364
Kenia ....................................................................................................................................... +49 69 66404364
Kirgizië .......................................................................................+996 312 699 988 / +996-312-979713
Koeweit ................................................................................................................................ +49 69 66404364
Korea, Zuid...........................................................................................................................00798 8521 3669
Kosovo ....................................................................................................................................+381 38 24 22 22
Letland ......................................................................................................................................................7805643
Libanon ................................................................................................................................. +49 69 66404364
Litouwen ....................................................................................................................................370-37-350505
Luxemburg .................................................................................................................. FR 00 33 8050 10365
Malawi ................................................................................................................................... +49 69 66404364
Maleisië .........................................................................................................................................1800 80 4709
Mali .............................................................................................................................................+223 2029 91 52
Marokko ............................................................................................................................... +49 69 66404364 
Mauritanië .............................................................................................................................+222 4529 28 89
Mauritius ............................................................................................................................. +49 69 66404364
Mexico .....................................................................................................................................01 800 714 65 35
Moldavië .................................................................................................................................+373-22-403901
Monaco ............................................................................................................................... +33 (0) 157324060
Mozambique ..................................................................................................................... +49 69 66404364
Nederland ......................................................................................................................+31 (0) 20 50 40 602
Nicaragua .............................................................................................................................001800 226 0452
Nieuw-Zeeland .........................................................................................................................0800 443 785
Nigeria ................................................................................................................................... +49 69 66404364
Noord-Ierland .............................................................................................................+44 (0) 2079490192
Noorwegen ......................................................................................................................+47 (0) 22 5777 34
Oezbekistan ....................................................................................................................+998 (71) 1203838

Oman ..................................................................................................................................... +49 69 66404364
Oostenrijk .................................................................................................................+43 (0) 1 50 15 96 002
Pakistan ................................................................................................................................ +49 69 66404364
Panama .....................................................................................................................................00800 052 1414
Paraguay ...............................................................................................................................009800 521 0051
Peru .................................................................................................................................................... 0800 009 19 
Polen ....................................................................................................................................+48 (0) 222030321
Portugal ...........................................................................................................................+351 (0) 21 9407061
Puerto Rico ...................................................................................1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Qatar....................................................................................................................................... +49 69 66404364
Roemenië ................................................................................................................................40 21 233 88 77
Rusland .......................................................................................................................................7 49 5961 2211
Rwanda ................................................................................................................................. +49 69 66404364
Saoedi-Arabië ................................................................................................................... +49 69 66404364
Schotland ...................................................................................................................... +44 (0) 2079490192
Senegal .....................................................................................................................................221 33 8646042
Servië ....................................................................................................................................+ 381 11 2286 422
Singapore ..................................................................................................................................... 800 852 3362
Slovenië ........................................................................................................................................  38642811224
Slowakije ....................................................................................................................................  +421 2 16 877
Spanje .................................................................................................................................. +34 (0) 917459877
Sri Lanka ............................................................................................................................... +49 69 66404364
Taiwan ......................................................................................................................................... 00801 855 662
Tanzania ............................................................................................................................... +49 69 66404364
Thailand................................................................................................................................001 800 852 3658
Tsjechië ...................................................................................................................................+42 0239016468
Tunesië .................................................................................................................................. +49 69 66404364
Turkije ................................................................................................................................0090-212-413 2222
Uruguay .................................................................................................................................  000 405 296 651
Venezuela ..................................................................................................................................0800 100 5772
Verenigde Arabische Emiraten ...............................................................................800-4774 (gratis)
Verenigde Staten .................................................................................................................... 888-553-1118
Verenigd Koninkrijk .................................................................................................+44 (0) 2079490192
Wales .................................................................................................................................+44 (0) 2079490192
Wit-Rusland .........................................................................................................................375-17-227-2233
Zambia .................................................................................................................................. +49 69 66404364
Zimbabwe ........................................................................................................................... +49 69 66404364
Zuid-Afrika .......................................................................................................................... +49 69 66404364
Zweden ...........................................................................................................................+46 (0) 85 79 29 041
Zwitserland ......................................................................................................................+41 (0) 442115700

Hulpmiddelen
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Over gevaarlijke goederenOver gevaarlijke goederen
Gevaarlijke goederen is een contractdienst. Na het upgraden selecteert u 
Systeemvoorkeuren op het tabblad Tools en vervolgens Gevaarlijke goederen. 
U dient de standaardinstellingen te configureren voor de gegevensbron van 
de chemische record en het afdrukken van de documentatie over gevaarlijke 
goederen. WorldShip zal de chemische records importeren vanuit een 
bestaande externe gegevensbron of een gegevensbron vanuit WorldShip.

Chemische records van gevaarlijke goederen bewerkenChemische records van gevaarlijke goederen bewerken
Met.de.Editor.voor.gevaarlijke.chemische.stoffen.is.de.verzender.in.staat.om.
bestaande.records.van.gevaarlijke.goederen.te.bekijken,.wissen.of.wijzigen..Deze.
kunnen.vervolgens.worden.opgeslagen.in.de.persoonlijke.chemische.tabel.

Om records van gevaarlijke goederen (Dangerous Goods, DG) te 
bewerken:
1...Om.een.nieuwe.chemische.record.in.te.voeren,.selecteert.u.Nieuwe record.
in.het.vak met referentiegegevens.van.de.gevaarlijke.goederen..Deze.is.te.
vinden.op.het.tabblad.Opties.in.het.venster.Verzenden.(de.optie.Nieuwe.record.
verschijnt.alleen.als.u.WorldShip.hebt.geselecteerd.als.databasebron).

2...Vervolgens.verschijnt.het.Editorvenster.voor.gegevensrecords.van.gevaarlijke.
chemische.producten..Regelgeving is.geselecteerd.en.uitgeschakeld..De.
informatie.in.Hoeveelheid,.Maateenheid.en.Verpakkingstype.is.verplicht..De.
Transportwijze.wordt.verkregen.uit.de.Regelgeving.

3...Zodra.u.klikt.op.Opslaan,.vraagt.WorldShip.u.om.ontbrekende.informatie.en.
meldt.het.u.dat.de.chemische.record.is.opgeslagen.in.de.chemische.tabel.

4...Wanneer.u.klikt.op.Verwijderen,.vraagt.WorldShip.u.om.het.verwijderen.van.de.
huidige.record.uit.de.Chemische.tabel.te.bevestigen.

5...Wanneer.u.klikt.op.Wissen,.waarschuwt.WorldShip.u.door.middel.van.een.
melding.als.de.chemische.record.is.gewijzigd..Het.vraagt.u.ook.om.de.editor.te.
wissen.of.te.behouden.

Verzenden van gevaarlijke goederen
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Chemische records van gevaarlijke goederen bekijkenChemische records van gevaarlijke goederen bekijken
U kunt chemische records bekijken in de persoonlijke chemische tabel of de 
chemische tabel van UPS door Weergave chemische records te selecteren op 
het tabblad Mijn diensten vanuit het venster Verzenden. U kunt ook klikken op 
Chemische records bekijken in de Editor voor chemische records gevaarlijke 
goederen.

Om een record te bekijken vanuit de persoonlijke chemische tabel:
1...In.het.venster.Viewer.chemische.records.gevaarlijke.goederen.is.
de.standaardinstelling.van.de.Chemische tabel.Persoonlijk,.is.de.
standaardinstelling.van.de.Regelgeving Alle.en.geeft.het.venster met de 
zoekresultaten.alle.records.weer.voor.alle.regelgevingssets.die.momenteel.
bestaan.in.de.Persoonlijke.Chemische tabel..U.kunt.specifieke.zoekcriteria.
invoeren.en.zoekresultaten.filteren.

2...Selecteer.een.record.en.zoek.bij.Recorddetails.naar.de.velden.en.waarden.van.
de.record.

3...Als.u.de.geselecteerde.record.wilt.wissen,.klikt.u.op.Verwijderen.en.bevestigt.u.
de.verwijdering.vervolgens.

Om een record te bekijken uit de chemische tabel van UPS:
1...In.het.venster.Viewer.chemische.records.gevaarlijke.goederen.selecteert.u.UPS.
onder.Chemische tabel..Regelgeving.geeft.standaard.de.eerste.regelgevingset.
weer.in.de.tabel..De.zoekcriteria.zijn.onder.meer.de.Regelgeving,.het.
Identificatienummer.en.de.Gepaste naam zending..De Zoekresultaten.geven.
alle.records.weer.met.dezelfde.regelgeving.die.wordt.bepaald.door.de.waarde.
in.het.veld.Regelgeving.

2...Recorddetails.geeft.de.waarde.of.de.inhoud.weer.van.de.momenteel.
geselecteerde.record..U.kunt.de.geselecteerde.record.niet.wissen.

3...U.kunt.chemische.data.van.UPS.toevoegen.aan.uw.persoonlijke.chemische.
tabel.voor.gebruik.bij.het.verzenden.van.gevaarlijke.goederen.

Verzenden van gevaarlijke goederen
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Een zending van gevaarlijke goederen verwerkenEen zending van gevaarlijke goederen verwerken
1...Specificeer.het.adres.van.bestemming.

2.  Specificeer.het.herkomstadres.

3...Specificeer.het.verzendniveau.en.de.opties,.zoals.UPS-service.en.
factuurgegevens,.goedereninformatie,.verzendopties,.de.afmetingen.van.
de.zending,.een.omschrijving.van.de.zending,.de.referentienummers.van.de.
zending.en.een.paklijst.

4...Op.het.tabblad.Opties.selecteert.u.Gevaarlijke goederen.
5...Klik.op.de.pijl.naar.beneden.in.het.vak.Regelgeving.en.selecteer.de.juiste.
regelgevingset.

6...Klik.op.de.pijl.naar.beneden.in.het.vak.Referentienummer 1.en.selecteer.
een.referentienummer.voor.de.gevaarlijke.goederen.of.klik.op.Details.om.te.
zoeken.naar.het.referentienummer.

7...Herhaal.stappen.5.en.6.als.uw.zending.uit.meerdere.gevaarlijke.goederen.
bestaan..Klik.op.Zending verwerken.als.dit.niet.het.geval.is.

Om.een.zending.gevaarlijke.goederen.te.verwerken.als.onderdeel.van.een.
vrachtzending:

1...Volgt.stappen.1.en.2.hierboven.
2...Selecteer.op.het.tabblad.Service.het.selectievakje.Vracht,.een.Ground.Freight.
UPS-service.en.verstrek.de.goedereninformatie.en.het.selectievakje.HM/DG.

3...Op.het.tabblad.Opties.is.het.selectievakje.HAZMAT/Gevaarlijke goederen.
al.geselecteerd..Ga.door.met.het.verstrekken.van.de.Naam van de 
contactpersoon.voor noodgevallen.en.het telefoonnummer in geval van 
nood.

4...Klik.op.Zending verwerken.

Verzenden van gevaarlijke goederen


