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Kiedy korzystać z tego przewodnika
  Aktualizacja komputera z jednego systemu operacyjnego do innego.
  Przenoszenie oprogramowania WorldShip z jednego komputera na drugi.

Uwaga: typ instalacji musi pozostać taki sam w zaktualizowanym systemie 
lub na nowym komputerze (na przykład pojedyncza stacja robocza do 
pojedynczej stacji roboczej lub administrator do administratora itp.). 
Należy pamiętać, że te instrukcje dotyczą tylko danych WorldShip. Instrukcje 
dotyczące tworzenia kopii zapasowych danych i programów na komputerze 
niezwiązanym z WorldShip można znaleźć w materiałach Microsoft®.
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Rozpoczęcie instalacji

Krok 1: Uruchomienie programu WorldShip 
End of Day (WorldShip Koniec dnia) dla 
oczekujących danych przed utworzeniem 
kopii zapasowej danych WorldShip

Krok 2: Określenie nazw importu/eksportu 
ODBC DSN
Jeśli przeprowadzasz operację importu/eksportu 
w programie WorldShip, przejdź do Kroku 6: Określenie 
nazw importu/eksportu ODBC DSN. Jeśli nie, przejdź do 
Kroku 3: Utworzenie kopii zapasowej danych WorldShip 
za pomocą narzędzia wsparcia WorldShip Support Utility.

Krok 3: Utworzenie kopii zapasowej danych 
WorldShip za pomocą narzędzia wsparcia 
WorldShip Support Utility
1. Kliknij menu Start.
2. Aby otworzyć narzędzie wsparcia Support Utility, 

wybierz Programy (Programs) lub Wszystkie 
programy (All Programs) > UPS > WorldShip Support 
Utility. W pasku wyszukiwania możesz też wpisać 
„UPS WorldShip Support Utility”.
Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, kliknij 
prawym przyciskiem myszy WorldShip Support 
Utility i wybierz opcję Uruchom jako administrator 
(Run As Administrator).

3. Jeśli znasz już typ instalacji (autonomiczna/
pojedyncza lub administrator sieci LAN), pomiń 
ten krok. Jeśli nie, przejdź do Kroku 7: Określ typ 
instalacji. Pamiętaj, że typ instalacji musi pozostać 
taki sam w zaktualizowanym systemie lub nowym 
komputerze (na przykład pojedyncza stacja robocza 
do pojedynczej stacji roboczej lub administrator do 
administratora itp.).

4. Z poziomu głównego ekranu narzędzia Support 
Utility kliknij dwukrotnie Konserwacja danych 
(Data Maintenance).

5. Z poziomu ekranu Konserwacja danych (Data 
Maintenance) kliknij Kopia zapasowa (Backup), aby 
wykonać kopię zapasową bazy danych WorldShip. Nie 
musisz tworzyć kopii zapasowej UPSNRFRvlDB. Jest to 
opcjonalne.
Uwaga: Jeśli otrzymasz wiadomość wskazującą, że 
z bazą danych są połączeni użytkownicy, kliknij przycisk 
OK oraz ponownie kliknij Kopia zapasowa (Backup).

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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6. Po pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej narzędzie 
Support Utility powiadomi Cię o lokalizacji kopii 
zapasowej. Należy pamiętać, aby zanotować tę 
lokalizację.

7. Kliknij przycisk OK.
8. Wyjdź z narzędzia Support Utility.
9. Korzystając z opcji Mój komputer (My Computer) lub 

Microsoft® Windows Explorer®, przejdź do lokalizacji 
kopii zapasowej bazy danych wymienionej powyżej. 
Skopiuj folder na dysk sieciowy lub dysk zewnętrzny.
Uwaga: Nie kopiuj folderów na dysk lokalny 
w komputerze. Podczas aktualizacji systemu 
operacyjnego pliki i foldery na komputerze lokalnym 
zostaną usunięte.

10. Korzystając z opcji Mój komputer (My Computer) 
lub Eksploratora Microsoft Windows, przejdź do 
folderu, w którym zainstalowano program WorldShip. 
Przykład: C:\UPS\WSTD. Skopiuj następujące foldery  
i całą zawartość na dysk sieciowy lub dysk 
zewnętrzny:

 a. \UPS\WSTD\Archive
 b. \UPS\WSTD\Backup
 c. \UPS\WSTD\ImpExp

Uwaga: Jeśli jest to stacja robocza Administratora, 
folder \UPS\WSTD\ImpExp znajduje się w folderze 
z elementami udostępnionymi przez Administratora 
(Admin Shared).

11. Ta procedura zapisała tylko Twoje dane WorldShip. 
Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych 
innych programów i danych można znaleźć 
w materiałach firmy Microsoft. Po uaktualnieniu 
systemu operacyjnego możesz kontynuować od 
Kroku 5: Instalacja programu WorldShip w nowym 
systemie operacyjnym lub na nowym komputerze.

Rozpoczęcie instalacji (kontynuacja)
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Krok 4: Aktualizacja systemu operacyjnego
Zapoznaj się z tymi instrukcjami, aby:
  utworzyć kopie zapasowe danych i programów 
niezwiązanych z WorldShip;
  zaktualizować swój system operacyjny.

Krok 5: Instalacja programu WorldShip w nowym 
systemie operacyjnym lub na nowym komputerze
1. Zainstaluj program WorldShip w nowym systemie. 

Upewnij się, że wybrano ten sam typ instalacji WorldShip, 
administrator LAN (LAN Admin) lub pojedynczy (Single), 
co oryginalny typ instalacji WorldShip.

2. Po ponownym uruchomieniu systemu program 
WorldShip uruchomi się i będzie kontynuować instalację.

3. Skonfiguruj komunikację (Communications), ale 
ANULUJ (CANCEL) uruchomienie WorldShip, kiedy 
dojdziesz do procesu rejestracji. Przywrócisz bazę 
danych z kopii zapasowej (co sprawia, że ten krok nie 
jest potrzebny). Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz 
zakończyć proces rejestracji.

4. Skopiuj folder kopii zapasowej bazy danych do 
systemu, jak wspomniano w Kroku 3: Utworzenie kopii 
zapasowej danych WorldShip za pomocą narzędzia 
wsparcia WorldShip Support Utility.

5. Przywróć następujące foldery do tej samej struktury 
katalogów w nowo zainstalowanym systemie WorldShip. 
a. \UPS\WSTD\Archive 
b. \UPS\WSTD\Backup 
c. \UPS\WSTD\ImpExp
Uwaga: Jeśli jest to stacja robocza Administratora 
LAN (LAN Admin), folder \UPS\WSTD\ImpExp znajduje 
się w folderze z elementami udostępnionymi przez 
Administratora (Admin Shared).

6. Otwórz narzędzie wsparcia (Support Utility).
7. Z poziomu głównego ekranu narzędzia Support 

Utility kliknij dwukrotnie Konserwacja danych 
(Data Maintenance).

8. Z poziomu ekranu Konserwacja danych (Data 
Maintenance) kliknij Przywróć (Restore) i przejdź do 
pliku bazy danych, który został utworzony wcześniej 
w starym systemie i skopiowany do nowego systemu.
Uwaga: Jeśli otrzymasz wiadomość wskazującą, że z bazą 
danych są połączeni użytkownicy, kliknij przycisk OK oraz 
ponownie kliknij Przywróć (Restore).

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Aktualizacja systemu operacyjnego i instalacja 
oprogramowania wysyłkowego Worldship Shipping Software
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9. Zaznacz odpowiedni plik w oknie Dostępne kopie 
zapasowe (Available Backups) i kliknij Przywróć 
(Restore).

10. Kliknij Tak (Yes), aby przywrócić wszystkie pliki 
w katalogu.

11. Kliknij OK na ekranie wskazującym, że pliki kopii 
zapasowej zostały pomyślnie przywrócone.

12. Wyjdź z narzędzia Support Utility.
13. Jeśli przeprowadzasz operację importu/eksportu 

w programie WorldShip, przejdź do Kroku 8: 
Odtworzenie ODBC DSN. Jeśli nie, przejdź do 
następnego kroku.

14. Uruchom program WorldShip. Jeśli podczas 
uruchamiania programu WorldShip pojawi się ekran 
rejestracji, kliknij Zakończ (Finish), aby zakończyć 
proces rejestracji.

15. Zainstaluj ponownie sterowniki drukarki. 
Sterowniki drukarki termicznej należy zainstalować 
za pośrednictwem programu WorldShip.

Instalacja programu WorldShip została zakończona.

Zaktualizuj swój system operacyjny i zainstaluj 
oprogramowanie WorldShip Shipping Software (kontynuacja)
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Krok 6: Określanie nazw importu/eksportu 
ODBC DSN
W przypadku wykonywania importu/eksportu 
w programie WorldShip potrzebne będą istniejące 
nazwy importu/eksportu ODBC DSN, aby można je było 
odtworzyć w uaktualnionym lub nowym systemie. 
Wykonaj poniższe czynności, aby znaleźć istniejące 
nazwy importu/eksportu ODBC DSN.
1. Uruchom program WorldShip.
2. Wybierz opcję Importuj/eksportuj dane  

(Import/Export Data) z paska narzędzi.
3. Wybierz opcję Utwórz/edytuj mapę  

(Create/Edit Map).
4. Zanotuj nazwy i dokładną pisownię każdego wpisu 

wyświetlanego w kolumnie „ODBC DSN/Lokalizacja” 
(„ODBC DSN/Location”).
Uwaga: Aby nadal korzystać z funkcji importu/
eksportu WorldShip na nowym komputerze, należy 
skonfigurować te same ODBC DSN w dokładnie taki 
sam sposób, w jaki zostały skonfigurowane na starym 
komputerze.

5. Zamknij program WorldShip.
6. Wróć do Kroku 3: Utworzenie kopii zapasowej 

danych WorldShip za pomocą narzędzia wsparcia 
WorldShip Support Utility.

Określanie nazw importu/eksportu ODBC DSN
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Krok 7: Określenie typu instalacji
Aby określić typ instalacji, wybierz Widok (View) > 
Informacje o WorldShip (WorldShip Information) na 
głównym ekranie narzędzia wsparcia Support Utility.

1. Twój typ instalacji jest wyświetlany pod polem 
Nadawca (Shipper) po lewej stronie ekranu.

2. Zanotuj swój typ instalacji.
Uwaga: Procedury te mogą być stosowane tylko 
wtedy, gdy typ instalacji będzie taki sam na nowym lub 
zaktualizowanym komputerze.

3. Kliknij Wyjdź (Exit), aby powrócić do głównego 
ekranu narzędzia wsparcia Support Utility.

4. Wróć do Kroku 3: Utworzenie kopii zapasowej 
danych WorldShip za pomocą narzędzia wsparcia 
WorldShip Support Utility.

Krok 8: Odtworzenie ODBC DSN
Jeśli wykonujesz import/eksport w programie WorldShip, 
musisz odtworzyć ODBC DSN.
1. Aby uruchomić Administratora ODBC w systemie 

32-bitowym:
 a.  Kliknij Start > Panel sterowania (Control Panel) > 

Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) > 
Źródła danych (Data sources) (ODBC).

2. Aby uruchomić Administratora ODBC w systemie 
64-bitowym:

 a.  Z opcji Mój komputer (My Computer) wybierz Dysk 
lokalny (Local Disk) (C:).

 b.  Przejdź do Windows > SysWOW64.
 c.  Wybierz „odbcad64.exe”, aby uruchomić 

administratora ODBC.
3. Utwórz nowe ODBC DSN, korzystając z informacji 

z Kroku 6: Określenie nazwy importu/eksportu 
ODBC DSN. Pamiętaj, że nazwy ODBC DSN muszą 
być dokładnie takie same jak na starym komputerze 
(uwaga: rozróżniana jest wielkość liter).

4. Wróć do Kroku 5: Instalacja programu WorldShip 
w nowym systemie operacyjnym lub na nowym 
komputerze.

Wybór typu instalacji i odtwarzanie ODBC DSN
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