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Zendingen verwerken
Een één-pakketzending verwerken
1. Specificeer het adres van de ontvanger.

2. Selecteer een service van UPS.

3. Selecteer een verpakkingstype.

4. Specificeer de informatie in Vervoer factureren aan.

5. Voer het totaalgewicht in van de zending en het aantal pakketten.

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

7.  Voer het volumegewicht in op het tabblad Informatie voor zover noodzakelijk.

8. Klik op Zending verwerken. 

Een multi-pakketzending verwerken — Enkel(e) adres/ontvanger 
1.  Volg de stappen 1 tot en met 5 op onder Een één-pakketzending verwerken 

hierboven.

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: zodra u alle pakketten en zendingen hebt verwerkt, dient u het Einde 
Dag-proces te voltooien.

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

Verzenden
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Zendingen verwerken (vervolg)
Schakel, indien noodzakelijk, naar een andere verwerkingsmethode met behulp van 
het tabblad Verzenden in de Editor systeemvoorkeuren, te vinden in het menu 
Tools. 

Opmerking: deze systeemvoorkeur is alleen beschikbaar als uw werkstation een 
Trade Direct-verzender voorziet met een ander CFS van bestemming dan de 
Verenigde Staten, Puerto Rico, Canada of de Amerikaanse Maagdeneilanden of een 
niet-Trade Direct-verzender met een andere herkomst dan de Verenigde Staten, 
Puerto Rico, Canada of de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Een zending met opties verwerken 
1.  Volg de bovenstaande stappen 1 tot en met 5 op onder Een één-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. 

Opmerking: zodra u alle pakketten en zendingen hebt verwerkt, dient u het Einde 
Dag-proces te voltooien.

Verzenden



© 2000-2017 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden. 01/17 Handleiding 3

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

Een pakket verwerken 
1. Specificeer het adres van de ontvanger.

2. Selecteer een service van UPS. 

3. Selecteer een verpakkingstype.

4. Specificeer de informatie in Vervoer 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. 

Douanedocumenten 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 (Upload My Forms) aan op het tabblad Douanedocu-
menten (Customs Documentation) en zoekt u de formulieren die u wilt uploaden 
nadat u hebt geklikt op Zending verwerken (Process Shipment). 

 
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 (Shipper Editor) op het tabblad Tools.

2. Klik op Wijzigen en selecteer vervolgens het tabblad Internationaal. 

3.  Vink de selectievakjes Factuur inschakelen (Enable Invoice), NAFTA CO 
inschakelen (Enable NAFTA CO) en CO inschakelen (Enable CO) uit of selecteer 
een andere sorteermethode dan Ik wil dat UPS mijn EEI voor mij opslaat (UPS 
file my EEI for me) onder Elektronische exportinformatie (Electronic Export 
Information) voor de documenten die u niet wilt afdrukken. 

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 creëren (Create an Invoice) uit.

Opmerking: als u de functie voor het creëren van facturen uitschakelt in WorldShip, 
dan dient u de douanewaarde in te voeren om het inklaren bij de douane te versnellen. 

Opmerking: aan internationale zendingen waarvan de inhoud GEEN documenten 
zijn, dienen drie (3) kopieën van de factuur te zijn toegevoegd. Alle overige ver-
plichte exportdocumentatie dient te zijn bevestigd aan het hoofdpakket. 

Verzenden



© 2000-2017 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden. 01/17 Handleiding 4

Zendingen met toekomstige afhaaldatums verwerken 

Met de functie voor verwerking op een toekomstige datum van WorldShip kunt 
u zendingen verwerken met een afhaaldatum van tot aan 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 afhaaldatums verwerken (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 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 afhaalda-
tum, 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 (Pickup Information) op het tabblad Home en selecteer 
vervolgens Actieve afhaaldatum selecteren (Select Active Collection Date).

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 Verzend-
geschiedenis 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 behande-
ling waarvan u de datum wilt wijzigen.

2.  Selecteer Afhaaldatum (Collection Date) op het tabblad Home en vervolgens Afhaalda-
tum wijzigen (Change Collection Date).

3.  In het venster Afhaaldatum wijzigen (Change Collection Date) 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 Ondersteuning (Support) en 
vervolgens Hulp met UPS WorldShip (UPS WorldShip Help). Voer Verwerking op toekom-
stige datum in. 

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

Een retour creëren 
1.  Selecteer een service van UPS op het tabblad Service.

2.  Selecteer het tabblad Opties en selecteer vervolgens Retourservices (Return Services) 
onder Verzendopties.

3.  Selecteer de door u gewenste retourservice.

4. Specificeer de goederenomschrijving voor het pakket.

5.  Indien u gekozen hebt voor het Electronic Return Label, klikt u op Informatie (Details) en 
specificeert u het e-mailadres van de ontvanger.

6. Vul de afhaallocatie in.

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 diensten.

Een door te sturen zending verwerken met een daaraan gekoppelde retour

1. Voer verzendinformatie in.

2. Vink het selectievakje Met retourservice 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 gekop-
pelde retour.

4.  Selecteer het tabblad Opties. De optie Retourservices (Return Services) wordt aangevinkt. 
Selecteer de door u gewenste retour en voer een beschrijving in van de goederen.

5. Klik op Zending verwerken. 

Opmerking: om een voorkeur in te stellen voor het selectievakje Met retourservice gaat u 
naar het tabblad Verzenden in de Editor systeemvoorkeuren.

Verzenden
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Pakketten 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 (UPS Collections) in het venster Verzendgeschiedenis 
selecteert u het/de te bewerken afzonderlijke pakket of zending.

2.  Op het tabblad Home selecteert u Bewerken/Afstemmen (Edit/Reconcile). 
Bevestig welk(e) pakket/zending u wilt bewerken en voer vervolgens de gewen-
ste 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 wissen onder UPS Afhalingen 
(UPS Collections) in het venster Verzendgeschiedenis.

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

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

4. Klik op Pakket wissen (Delete Pkg). Bevestig dat u het pakket wilt wissen.

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

Verzenden
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Verzenden

Luchtvrachtzendingen verwerken
Een luchtvrachtzending verwerken 
Om een zending via luchtvracht te verwerken:

1. Vink het selectievakje Vracht aan.

2. Specificeer het ontvangstadres.

3. Specificeer het verzendadres.

4.  Specificeer het verzendniveau en de opties, zoals UPS service en de informatie in 
Vervoer factureren aan, productinformatie, verzendopties, verzenders- en ontvan-
gersreferenties en speciale instructies.

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.

 n  Indien u uw zending niet hebt voltooid, kunt u deze als voorlopige zending 
opslaan door te klikken op Opslaan (aan de rechteronderzijde). De zending is 
opgeslagen in Verzendgeschiedenis als een 'Voorlopige zending' (Draft) 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 Bewerken/Afstemmen (Edit/Reconcile) op het 
tabblad Home.

 n  Klik op Verwerken als u uw zending hebt voltooid.
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Verzenden

Luchtvrachtzendingen verwerken (vervolg)
Goedereninformatie invoeren
1.  Voer informatie in over elk afzonderlijk item van uw zending in het onderdeel 

Goed (Commodity) 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 
noodzakelijk, op Wissen om items te verwijderen van de productenlijst. 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 wilt toevoegen aan een zending.

Tarieven voor luchtvracht aanvragen
Om het verzendtarief voor de huidige zending aan te vragen:

1. Klik op Tarief aanvragen.

2.  Bekijk de gedetailleerde tariefinformatie in het venster Verzendtarieven  
(Shipment Rates).

3. Klik op OK.
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Verzenden

Luchtvrachtzendingen verwerken (vervolg)
Een afhaling of levering van een luchtvrachtzending plannen
Om het afleveren automatisch te plannen tijdens het verwerken van een zending 
voor een huisaccount van een luchtvrachtvervoerder:

1. Vink het selectievakje Levering (Delivery) aan op het tabblad Service.

2.  Verwerk de zending zoals u gewend bent. Zodra u op Verwerken klikt, verschijnt 
het venster Levering aanvragen.

3. In het venster Levering aanvragen:

 n  Omschrijf de te verzenden units onder Stuks verzonden als.

 n  Selecteer een afgiftedatum en een afgiftetijd onder Afhalen/aanleveren.

 n  Klik op OK.

Om het afgeven automatisch te plannen tijdens het verwerken van een zending voor 
een incidentele luchtvrachtvervoerder:

1.  Voer de zending in zoals u gewend bent. Zodra u op Verwerken klikt, verschijnt 
het venster Aanvraag voor afhalen/afleveren.

2. In het venster Aanvraag voor afhalen/afleveren:

 n  Omschrijf de te verzenden units onder Stuks verzonden als.

 n  Selecteer Afhalen of Afgeven onder Afhalen/Afleveren.

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

 n  Selecteer een afgiftedatum en een afgiftetijd onder Afhalen/Aanleveren.

 n  Voer de desbetreffende informatie in onder Aanvrager of gebruik de ingevulde 
informatie onder Verzendadres (Ship From).

 n  Vul de afhaaldatum, gewenste eindtijd en sluitingstijd voor afhaallocatie in.

 n  Vul eventuele bijkomende instructies in onder Afhaallocatie.

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

 n  Klik op OK.
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Verzenden

Luchtvrachtzendingen verwerken (vervolg)
Verzendgeschiedenis luchtvracht bekijken
Om uw luchtvrachtzending(en) te bekijken, selecteert u het venster  
Verzendgeschiedenis. Een pictogram  duidt een luchtvrachtzending aan  
voor een specifieke verzender.
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Profieleditor
Gebruik de profieleditor om een profiel toe te voegen, te wissen of aan te 
passen. Een profiel is een opgeslagen collectie van vooraf gedefinieerde 
voorkeuren, waaronder diverse serviceopties, verpakkingsopties, verzendopties 
en referentienummers. U kunt vervolgens het profiel toewijzen aan een of meer 
verzenders. 

Een 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 desbetref-
fende velden in het venster Verzenden.

4. Klik in het lint op Opslaan.

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

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

Een profiel toewijzen aan een verzender 
1. Selecteer Profiel maken/bewerken op het tabblad Tools.

2. Klik in het venster van de profieleditor op Profiel toewijzen aan verzenders.

3. In het venster Profielen verzender: 

n  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. 

n  Om een bepaald profiel toe te wijzen aan alle verzenders selecteert u het 
gewenste profiel in Profiel toewijzen aan alle verzenders en klikt u op 
Toewijzen. 

4. Klik op OK en vervolgens op Profieleditor sluiten. 

Profielen
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Een profiel toewijzen aan een klant in het adresboek
1.  Selecteer Adressen (Addresses) op het tabblad Home en vervolgens Adresboek 

(Address Book). Het venster Adresboekeditor verschijnt.

2.  Voer de gegevens van een nieuwe ontvanger in of klik op het pictogram Zoeken 
naast het vakje Bedrijf of naam om te zoeken naar een ontvanger in uw 

adresboek. Zoek en selecteer een bestaande klant in het venster voor Adresboek 
doorzoeken en klik vervolgens 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 
(Shipper Editor) of u kunt het profiel selecteren in het venster Verzenden. 

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

Dagelijks rapport met verzenddetails 
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 (Shipment Detail Report Setup) kunt 
u kiezen of u dit rapport automatisch wilt afdrukken wanneer u Einde Dag uitvoert. 

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

Belangrijk: overhandig dit rapport aan de chauffeur van UPS wanneer hij of zij de 
pakketten 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 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.

UPS Manifestsamenvatting (exclusief zendingen vanuit de Verenigde 
Staten, Puerto Rico en Canada) 
Wordt automatisch afgedrukt tijdens het Einde Dag-proces en vat verzendinformatie 
samen over de pakketten die uw UPS-chauffeur af dient te halen. Dit rapport bevat: 

n Uw klantengegevens.

n  Een streepjescode met uw klantennummer, een unieke identificatiecode met 
verzendgegevens en het totaal aantal pakketten dat moet worden afgehaald.

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

n  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: vergeet niet om beide kopieën van het rapport met de manifestsamen-
vatting te geven aan uw UPS-chauffeur wanneer hij of zij de pakketten afhaalt. De 
UPS-chauffeur scant de streepjescode op het rapport. Vervolgens ondertekent de 
UPS-chauffeur beide kopieën van het rapport en vult hij de afhaaltijd en het totaal 
aantal pakketten in onderaan het rapport. Een van de kopieën is voor u bestemd. De 
UPS-chauffeur neemt de andere kopie mee.

UPS Manifestdetails (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 als het verzenden van uw verzendgegevens aan 
UPS is 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.

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 UPS Trade Direct, mits de bestemming niet de 
Verenigde Staten of Puerto Rico is. Dit rapport controleert de succesvolle transmissie 
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. 

Rapporten
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Een zending in het venster Verzenden annuleren
Met WorldShip bent u in staat om zendingen te annuleren die u al hebt verwerkt, 
maar waarvoor het Einde Dag-proces nog niet is uitgevoerd. 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 (Void) om 
een pakket of zending te wissen of annuleren.

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 noodzakelijk, een 
andere zending.

4.  Als het pictogram van de zending een pijl naar boven, , ,  weergeeft, moet u 
de zending annuleren via de webpagina Zendingen annuleren (Void Shipments). 
Op het tabblad Home selecteert u Annuleren (Void).

a.  WorldShip zal u vragen om de webpagina Zendingen annuleren  
(Void Shipments) te gebruiken. 

Opmerking: wanneer u een webpagina annuleert via de webpagina Zendingen 
annuleren (Void Shipments), wordt het venster Verzendgeschiedenis niet  
bijgewerkt en geeft het niet weer dat de zending geannuleerd werd. Om u eraan te 
herinneren dat de zending geannuleerd is, kunt u de zending handmatig markeren. 
Zie Een pakket of zending markeren als geannuleerd in het venster Verzend- 
geschiedenis.

5. Als het pictogram van de zending geen pijl naar boven weergeeft:

a.  Op het tabblad Home selecteert u Annuleren (Void). Er wordt een bevestiging 
weergegeven.

b.  Klik op Ja (Yes). Er verschijnt een annuleerpictogram naast de zending of het 
pakket.

Opmerking: als het pakket dat u wilt annuleren al het Einde dag-proces doorlopen 
heeft en de annuleringsportal annuleringen ondersteunt voor uw land, zult u doorver-
wezen worden naar de applicatie Void a Shipment (Een zending annuleren) van de 
V.S. op ups.com® (Alleen in het Engels). Zie Een pakket of zending annuleren in het 
venster Verzendgeschiedenis na Einde Dag hieronder.

Pakketten of zendingen annuleren
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Een pakket of zending annuleren in het venster  
Verzendgeschiedenis na 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 (Void).

3.  Klik op OK. De pagina Zendingen van UPS annuleren (UPS Void Shipments) 
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 Verzendgeschiedenis 
Wanneer u een pakket of een zending annuleert op de pagina Zendingen van UPS 
annuleren (UPS Void Shipments Page), 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 (UPS Void Shipments Page) 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 (UPS Void 
Shipments Page).

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

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

Pakketten of zendingen annuleren
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Het proces voltooien
WorldShip verstuurt op elektronische wijze uw verzendgegevens naar UPS. 
Afzonderlijke Einde Dag-processen kunnen voor dezelfde afhaaldag worden 
voltooid. 

Zodra u het verwerken van pakketten voor een afhaalgroep in behandeling hebt 
voltooid, rondt u het Einde Dag-proces af. Deze stappen dienen te worden voltooid 
voorafgaand aan het afhalen.

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 Verwerken op een 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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Zendingen zoeken
1.  Om een zending te vinden die u eerder hebt verwerkt, selecteert u Zoekge-

schiedenis op het tabblad Home. 

2. Klik op Zoeken in het venster Verzendgeschiedenis.

3.  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 Ondersteuning (Support) en vervolgens Hulp met UPS WorldShip (UPS 
WorldShip Help). Voer Een zending zoeken in. 

Geschiedenis en traceren
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Pakketten of zendingen traceren
Pakketten of zendingen 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 selec-
teert u Traceren (Track) en vervolgens Dit pakket traceren (Track This  
Package).

2.  Om meerdere pakketten te traceren in het venster Verzendgeschiedenis: 

n  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. 

n  Op het tabblad Home selecteert u Traceren (Track) en vervolgens Meerdere 
traceren (Track Multiple). In het venster Beheer van trackingnummers (Track-
ing Number Manager) op het tabblad 1Z klikt u op Toevoegen en vervolgens op 
Trackinglijst (Track List).

Opmerking: u kunt pakketten traceren voor meerdere data en zendingen door 
de specifieke datum of zending te traceren en vervolgens Toevoegen aan te  
klikken.

3.  WorldShip opent rechtstreeks de trackingpagina op de website van UPS voor  
u 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 website van UPS 
1.  Op het tabblad UPS.com selecteert u UPS Tracking. WorldShip opent rechtstreeks 

de trackingpagina op de website van UPS voor u en geeft de pakketinformatie 
weer.

2.  Voer uw trackingnummers van UPS in binnen het tabblad Pakketten en vracht-
vervoer traceren (Track Packages and Freight) en klik op Traceren.

3. Volg de instructies op.

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

Geschiedenis en traceren
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Brandstoftoeslag
Brandstoftoeslagen 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 Ondersteuning  
(Support) en vervolgens Hulp met UPS WorldShip (UPS WorldShip Help).  
Voer Brandstoftoeslag in.

Calculator kostencentrum
De calculator van het kostencentrum helpt u met het bijwerken van de verzendkos-
ten die worden weergegeven door WorldShip voor verzenders. Deze bijgewerkte 
tarieven hebben geen gevolgen voor de door UPS gefactureerde verzendkosten. In 
plaats daarvan hebben de bijgewerkte tarieven alleen betrekking op de verzendkos-
ten die u uw klanten aanrekent. 

Om de calculator van het kostencentrum te openen, selecteert u Meer tools op het 
tabblad Tools en vervolgens Calculator kostencentrum (Cost Centre Calculator). 
Wanneer de calculator van het kostencentrum verschijnt, zult u merken dat het 
venster is verdeeld in een rechter- en linkerpaneel. Selecteer een verzender in het 
linkerpaneel om de tariefcategorieën weer te geven (oftewel diensten, toeslagen en 
bijkomende kosten) in het rechterpaneel. Selecteer een tariefcategorie in het linkerpa-
neel of dubbelklik op een tariefcategorie in het rechterpaneel om alle items weer te 
geven die u kunt bijwerken voor die bepaalde categorie in het rechterpaneel. 

Voor stapsgewijze instructies over hoe u uw tarieven kunt aanpassen, selecteert u 
Hulp in het menu Hulp in het Calculator kostencentrum (Cost Centre Calculator). 

Factureren aan-gegevens selecteren 
Maak gebruik van de factureringsvelden om aan te duiden wie betaalt voor trans-
port-, douane- en belastingkosten 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 of derde partijen om 
aan te duiden wie de transportkosten betaalt om het pakket, de zending of het 
transport te verzenden.

BTW en invoerrechten 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 Douane- en belastingkosten splitsen (Split Duty and Tax) 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 (Bill Transportation and Duty To), en verandert de titel 
Douanekosten en belastingen factureren aan (Bill Duty and Tax To) in Belastingen 
factureren aan (Bill Tax To). Om deze selectie ongedaan te maken, vinkt u het 
selectievakje Douane- en belastingkosten splitsen (Split Duty and Tax) uit. Elke 
keer dat u dit selectievakje aanvinkt of uitvinkt, verschijnt een bevestigingsbericht.

Facturerings- en beoordelingsfuncties
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Factureren aan derden
1.  Verwerk zendingen zoals beschreven op pagina 1 van deze gids. Dit zijn de 

stappen: 

 n Specificeer het adres van de ontvanger.

 n Selecteer een service van UPS.

 n Selecteer een verpakkingstype.

 n  Selecteer Derde in Vervoer factureren aan en het venster Derde verschijnt.

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.

Facturerings- en beoordelingsfuncties
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Snelle opdrachten
Met de Editor voor snelle opdrachten (Quick Commands Editor) kunt u een selectie maken uit 
een vooraf gedefinieerde lijst met opdrachten en die opdrachten configureren voor gebruik op 
het tabblad Importeren/Exporteren (Import/Export). Raadpleeg Een lijst met snelle 
opdrachten maken. 

Een lijst met snelle opdrachten maken
1.  Selecteer Nieuwe maken (Create New) op het tabblad Importeren/Exporteren (Import/

Export).

2.  Creëer een lijst met opdrachten voor de lijst met snelle opdrachten in het venster Editor voor 
snelle opdrachten (Quick Commands Editor):

 n  Om een opdracht toe te voegen, selecteert u de opdracht in het vakje Beschikbare 
opdrachten en klikt u op Toevoegen. De opdracht wordt toegevoegd aan het vakje 
Geselecteerde opdrachten. 

 n   Om een opdracht te verwijderen, klikt u op de opdracht in het vak Geselecteerde 
opdrachten en klikt u op Verwijderen. 

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

3. Bewerk de geselecteerde opdracht als volgt:

 n  Als u een opdracht hebt toegevoegd die meer dan één keer kan worden toegevoegd, 
verschijnt het venster Editor voor snelle opdrachten (Quick Commands Editor), zodat u de 
geselecteerde opdracht kunt configureren. Raadpleeg Snelle opdrachten aanpassen.

 n  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 Snelle opdrachten aanpassen. 

4. Orden de opdrachten in de lijst met Snelle opdrachten in de gewenste volgorde:

 n  Om een opdracht omhoog te verplaatsen, selecteert u de opdracht en klikt u op Omhoog 
verplaatsen.

 n  Om een opdracht omlaag te verplaatsen, selecteert u de opdracht en klikt u op Omlaag 
verplaatsen.

5.  Om de lijst met snelle opdrachten weer te geven en te gebruiken, selecteert u op het 
tabblad Importeren/Exporteren (Import/Export) een opdracht uit de lijst met snelle 
opdrachten.

Snelle opdrachten aanpassen
1.  Selecteer Nieuwe maken (Create New) op het tabblad Importeren/Exporteren (Import/

Export).

2.  Voeg een nieuwe opdracht toe in het venster Editor voor snelle opdrachten  
(Quick Commands Editor):

 n  Selecteer de opdracht in het vak Beschikbare opdrachten.

 n  Klik op Toevoegen.

Als u een opdracht hebt toegevoegd die meer dan één keer kan worden toegevoegd, dan 
verschijnt het venster Editor voor snelle opdrachten (Quick Commands Editor), 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 snelle opdrachten te bewerken:

 n  Selecteer de opdracht in het vak Geselecteerde opdrachten.

 n  Klik op Bewerken.

Overige functies en mogelijkheden
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Snelle opdrachten aanpassen (vervolg)
Het venster Editor voor snelle opdrachten (Quick Commands Editor) 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.

4. Voer de juiste actie uit: 

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

 n  Voor Profiel klikt u op de pijl naar beneden in het vak Profiel selecteren en 
selecteert u een profiel.

 n  Voor Keyed importeren beginnen (Start Keyed Import) selecteert u een naam 
voor een map in het vak Keyed importeren beginnen (Start Keyed Import).

 n  Voor Importeren in batches (Batch Import) selecteert u een naam voor een 
map in het vak Importeren in batches starten (Start Batch Import).

 n  Voor Exporteren in batches (Batch Export) selecteert u een naam voor een 
map in het vak Exporteren in batches starten (Start Batch Export).

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 noodzakelijk, deze procedure of klik op OK.

Etiketten met foutmelding afgedrukt tijdens batchverwerking
WorldShip drukt nu automatisch etiketten met foutmeldingen af voor alle pakketten 
waarvan de verzending niet gevalideerd kan worden tijdens de verwerking van de 
batch. Het etiket identificeert de foutmelding, vermeldt hoe het pakket gecorrigeerd 
kan worden voor verdere verwerking en dient als plaatsaanduiding om de juiste 
volgorde van etiketten voor pakketten aan te houden. De optie Etiket met foutmel-
ding afdrukken tijdens batchverwerking treft u onder Voorkeuren voor afdrukken 
van etiketten aan in het tabblad Afdrukken configureren in het venster Editor 
systeemvoorkeuren.

Aangepaste etiketten
Met de Editor aangepaste etiketten (Custom Label Editor) kunt u meerdere templates 
creëren, opslaan, bewerken en wissen voor aangepaste etiketten. Aangepaste 
etiketten kunnen een afbeelding, een reclameboodschap, tekst, verzendvelden of 
een combinatie van deze items bevatten. Om te specificeren welke template 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 taakbalk.

Overige functies en mogelijkheden



© 2000-2017 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden. 01/17 Handleiding 24

Papier voor etiketten selecteren
Zorg dat het juiste papier is aangebracht in uw etiketprinter. Het vereiste papier voor de 
etiketten is afhankelijk van het type template voor het aangepaste etiket dat wordt 
gebruikt:

n  Met de template voor verzendetiketheaders kunt u de bovenste rand van 5 centimeter 
aanpassen voor papier met de volgende afmetingen: Thermisch 4 x 8 of 4 x 8¼,  
Laser 8½ x 11 (1 etiket per pagina), Laser 8½ x 11 (2 etiketten per pagina) en  
Laser A4 210 x 297.

n  Met de template voor documentetiketten kunt u de onderste rand van 5 centimeter 
aanpassen voor papier met de volgende afmetingen: Thermisch 4 x 8 of 4 x 8¼ 
(geperforeerd).

n  Met de template 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 bewerken
1.  Op het tabblad Tools selecteert u Aangepaste etiketten maken/bewerken (Create/

Edit Custom Labels). Het venster Editor aangepaste etiketten (Custom Label Editor) 
verschijnt.

2. Als u een bestaande template wilt bewerken:

 n  Selecteer de template die u wilt bewerken onder Bestaande templates  
(Existing Templates).

 n Klik op Bewerken. Het venster Template bewerken (Edit Template) verschijnt.

 Opmerking: u kunt de voorbeeldtemplates van UPS niet bewerken of wissen.  
U kunt een voorbeeldtemplate kopiëren en bewerken. Zie stap 3.

 n Ga verder naar stap 6.

3.  Als u een template wilt creëren op basis van een bestaande template, zoals een 
voorbeeldtemplate van UPS:

 n  Selecteer de template waarop u de nieuwe template wilt baseren onder Bestaande 
templates (Existing Templates).

 n Klik op Kopiëren. Het venster Template kopiëren (Copy Template) verschijnt.

 n  Voer een templatenaam in tot 50 tekens in het vak De naam invoeren van de 
nieuwe template (Enter the Name of the New Template), en klik op OK. Het  
venster Template bewerken (Edit Template) verschijnt.

 n Ga verder naar stap 6.

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

4. Als u een bestaande template wilt wissen:

 n  Selecteer de template die u wilt wissen onder Bestaande templates  
(Existing Templates).

 n Klik op Wissen. Een bericht vraagt u om het wissen te bevestigen.

 n  Klik op Ja. Het venster Editor aangepaste etiketten (Custom Label Editor) verschijnt.

 n Ga verder naar stap 11.

5. Als u een nieuwe template wilt creëren:

 n  Onder Nieuwe template (New Template) klikt u op de pijl naar beneden in het vak Type 
template (Template Type) en selecteert u een type etiket.

 n  Voer een naam in tot 50 tekens voor de nieuwe template in het vak Templatenaam (Template 
Name).

 n Klik op Creëren. Het venster Template bewerken (Edit Template) 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.

 n  Een veld toevoegen — Klik op de pijl naar beneden in het vak Velden in WorldShip (WorldShip 
Fields) 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.

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

 n  Een veld zonder tekst toevoegen — Vink het selectievakje Alleen gegevensveld toevoegen 
(Add Data Field Only) aan.

 n  Testgegevens toevoegen — Vink het selectievakje Testgegevens weergeven (Display Test 
Data) aan om de testgegevens toe te voegen aan het veld.

 n  Een afbeelding toevoegen aan het canvas — Selecteer een afbeelding onder Afbeeldingen-
bibliotheek (Image Library) en versleep de afbeelding naar de gewenste plek op het canvas 
om deze daar neer te zetten.

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

 n  Een horizontale regel toevoegen — Klik op Regel toevoegen (Add Line) onder Template. 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.

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

  n Selecteer het item op het canvas.

  n  Wijzig het lettertype en de uitlijning onder Veldeigenschappen, maak de tekst vetgedrukt of 
definieer een streepjescode.

  n Wijzig de lengte van het veld onder de lijst met velden van WorldShip.

  n Klik op Wijzigen.

 8. Verwijder veld(en) vanuit het canvas als volgt:

  n  Om één veld te verwijderen, selecteert u het veld op het canvas en klikt u op Verwijderen. 
Een bericht vraagt u om het wissen te bevestigen. Klik op Ja, waarna het veld wordt 
verwijderd vanuit het canvas.

  n  Om alle velden te verwijderen, klikt u op Alle verwijderen. Een bericht vraagt u om het 
wissen 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 template voor een aangepast etiket toe te wijzen aan een profiel, vinkt u het desbetref-
fende selectievakje voor het profiel aan onder Toewijzen aan profiel (Associate with Profile). 
De opgeslagen template voor het aangepaste etiket wordt gebruikt voor alle verzendingen 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 (Select Custom Label) in het venster Profieleditor.

11. Klik op OK.

Afdrukken configureren voor aangepaste etiketten
1.  Op het tabblad Tools selecteert u Editor systeemvoorkeuren (Systems Preferences Editor) en 

vervolgens het tabblad Afdrukken configureren (Printing Setup).

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

3.  In het venster Etiketprinter configureren (Label Printer Setup) zorgt u ervoor dat de juiste 
etiketinstellingen zijn geselecteerd. Werk de vakken Afmetingen etiketpapier (Label Stock 
Dimensions) en Gebruik van randen (Extended Area Usage) bij voor zover dit vereist is voor het 
beoogde type etiket.

4. Klik op Toepassen.

5.  Op het tabblad Afdrukken configureren vinkt u de gewenste selectievakjes aan om een 
document- of ontvangeretiket te kiezen. 

6. Klik op Bijwerken en OK.

Overige functies en mogelijkheden
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Toegang tot Hulp
U beschikt over verscheidene opties voor toegang tot Hulp:

1. Binnen de software: 

Hulp van WorldShip
n  Om te zoeken naar specifieke informatie, selecteert u WorldShip op het tabblad 

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

n  Om algemene informatie te vinden over WorldShip selecteert u WorldShip op het 
tabblad Ondersteuning (Support) en vervolgens Hulp met UPS WorldShip  
(UPS WorldShip Help). Vervolgens selecteert u het tabblad Inhoud en selecteert  
u een onderwerp.

n  Voor hulp bij een specifiek venster klikt u op het ? aan de rechterbovenzijde  
(indien beschikbaar) en vervolgens op de knop Hulp (indien beschikbaar).  
U kunt ook de Shift-toets ingedrukt houden en klikken op F1.

n  De gebruikshandleiding en installatiegidsen 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 Ondersteuning selecteert u WorldShip en vervolgens  
Handleidingen van UPS WorldShip.

 2.  Op de pagina Handleidingen van WorldShip klikt u op de snelkoppeling  
Downloaden voor de gewenste gids.

 3. Bekijk het document en druk dit desgewenst af.

 

UPS, de merknaam UPS, de kleur bruin, ups.com, WorldShip en Quantum View Notify zijn 
servicemerken, handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van United Parcel Service of 
America, Inc. 

Adobe Reader is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

2. Telefonisch:

Als u technische vragen hebt over WorldShip die niet door deze handleiding of de 
Installatiegids die te vinden is op ups.com kunnen worden beantwoord, dan kunt u 
het telefoonnummer voor technische ondersteuning bellen, te vinden op de volgende 
pagina.

Zorg ervoor dat u de volgende informatie beschikbaar hebt voor uw telefoongesprek:

n  Uw UPS-klantennummer en de softwareversie van WorldShip (te vinden aan de 
rechteronderzijde van het scherm van WorldShip).

n  Naam en versie van het besturingssysteem op uw pc en het type printer.

n  Communicatiewijze (directe toegang of inbelverbinding).

Hulpbronnen
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Nummers technische ondersteuning
Als u vragen hebt over WorldShip die niet door deze handleiding of Hulp van WorldShip kunnen worden beantwoord, bel dan de volgende nummers: 

Hulpbronnen

Afghanistan ............................................. +93-79-3204045 / 9647814318252
Albanië ....................................................................................+355682048904
Algerije ....................................................................................+213661342644
Amerikaanse Maagdeneilanden...............................................1888 877 8324
Angola ....................................................................................+244 927686126 
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
België ............................................................................................ 0800 21 877
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
Burundi .................................................................................. +971-4-339-1939 
Canada ...................................................... 1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Chili ............................................................................................... 800 835 682
Colombia .................................................................................01800 752 2293
Costa Rica ..................................................................................0800 052 1591
Cyprus ............................................................................................. 77 77 7200
Democratische Republiek Congo ..............................................+243 9918740 
Denemarken .................................................................................. 80 33 22 55
Djibouti .................................................................................. +971-4-339-1939 
Dominicaanse Republiek ..........................................................1888 760 0095
Duitsland ...................................................................................0800 100 2630
Ecuador ....................................................................................... 1800 000 119
Egypte .........................................................+202-24141456, +20-2-29815099
El Salvador .......................................................................................... 800 6191
Estland ........................................................................................ 372 666 47 00
Ethiopië ................................................................................. +971-4-339-1939 
Filipijnen ................................................... 1800 1855 0023 of 1800 765 2927
Finland ................................................................................... 0800 1 877 2255
Frankrijk ...................................................................................... 0805 025 550
Ghana ................................................................................. 00233-302-762510
Gibraltar ..................................................................................+350 200 42332
Griekenland ............................................................................... 210-99 84 334

Guatemala .................................................................................1800 835 0384
Honduras ........................................................................................... 800-0123
Hongarije ......................................................................................06 80016482
Hong Kong ........................................................................................ 8206 2133
India ........................................ 91-22-2827-6111 / 00 0800 852 1113 (gratis)
Indonesië..............................................................................001 803 852 3670
Israël............................................................................. 00-972-(0) 56-890028
Italië .............................................................................................. 800 122 732
Ivoorkust ...............................................................................+225-21-24-16-30 
Japan .........................................................................................00531 85 0020
Jordanië ................................................................................. +971-4-339-1939 
Kaaimaneilanden .................................................................... 1-888-960-2686
Kameroen ........................................................................... (+237) 33.43.09.73 
Kazachstan ................................................... +7727-2644112, +7727-2644084
Kirgizië ............................................... +996 312 699 988 / +996-312-979713
Letland ................................................................................................ 7805643
Litouwen ...................................................................................370-37-350505
Luxemburg ...................................................................... FR 00 33 8050 10365
Malawi ...................................................................................... +265-1-770082 
Maleisië ....................................................................................... 1800 80 4709
Mali ........................................................................................ +223 2029 91 52
Marokko .......................................................................... (+212) 5 22 48 36 36
Mauritanië.............................................................................. +222 4529 28 89
Mauritius ................................................... +230-9403449 / +230-9403433 /  

+230-4052925
Mexico ................................................................................... 01 800 714 65 35
Moldavië .................................................................................+373-22-403901
Monaco ................................................................................00 33 8050 10365
Mozambique ............................................................................ 258-2130-5353 
Nederland .................................................................................0800 222 5587
Nicaragua ..............................................................................001800 226 0452
Nieuw-Zeeland ............................................................................ 0800 443 785
Nigeria.........................................................234 1 2704981-5, 234 1 2704992
Noord-Ierland ............................................................................0800 331 6010
Noorwegen ..................................................................................... 800 32 255
Oezbekistan ....................................................................... +998 (71) 1203838
Oman ................................+968 24683953, +968 24683951, +968 24683965
Oostenrijk .................................................................................... 0800 312 407
Pakistan .................................................................................+92-301-2162473

Panama ...................................................................................00800 052 1414
Paraguay ...............................................................................009800 521 0051
Peru ............................................................................................... 0800 009 19 
Polen ........................................................................................... 022 203 0321
Portugal ......................................................................................... 800 783 458
Puerto Rico ................................................ 1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Republiek Ierland ........................................................................ 1800 202 227
Roemenië ................................................................................ 40 21 233 88 77
Rusland .................................................................................... 7 49 5961 2211
Rwanda ................................................................................. +971-4-339-1939 
Saoedi-Arabië ......................................................................+966-5-54656039
Schotland ..................................................................................0800 331 6010
Senegal ...................................................................................221 33 8646042
Servië ...................................................................................+381 11 2286 422
Singapore .................................................................................... 800 852 3362
Slovenië ......................................................................................38642811224
Slowakije ........................................................................ +421 (0)2 58250 281
Spanje ................................................................900 22 58 77 of 902 88 88 20
Taiwan .......................................................................................00801 855 662
Tanzania ................................................................................ +971-4-339-1939 
Thailand................................................................................001 800 852 3658
Tsjechië .......................................................................................... 800 143268
Tunesië .................................................................................. +971-4-339-1939 
Turkije ............................................................................... 0090-212-413 2222
Uruguay ..................................................................................000 405 296 651
Venezuela ..................................................................................0800 100 5772
Verenigde Arabische Emiraten ............................................ 800-4774 (lokaal)
Verenigde Staten ........................................................................888-553-1118
Verenigd Koninkrijk ..................................................................0800 331 6010
Volksrepubliek China .................................. 400 013 3023 / 10 800 852 0698
Wales .........................................................................................0800 331 6010
Wit-Rusland ............................................................................ 375-17-227-2233
Zambia.......................................................................................260 11 257361 
Zimbabwe .............................................................................+263-775 996824
Zuid-Afrika ............................................................................. +27 11 922 9200
Zuid-Korea .............................................................................00798 8521 3669
Zweden........................................................................................ 020 120 2255
Zwitserland ................................................................................ 0800 82 25 54
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Over gevaarlijke goederen
Gevaarlijke goederen is een contractservice beschikbaar in bepaalde landen.  
Na het upgraden selecteert u Systeemvoorkeuren op het tabblad Tools en 
vervolgens Gevaarlijke goederen. U dient de standaardinstellingen te configu- 
reren 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 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 venster Editor voor register gevaarlijke chemische stoffen. 
Regelgeving is geselecteerd en uitgeschakeld. De informatie in Hoeveelheid, 
Maateenheid en Verpakkingstype is verplicht. De Wijze van vervoer 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 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 register gevaarlijke chemische 
stoffen.

Om een record te bekijken vanuit de persoonlijke chemische tabel:
1.  In het venster Weergave van register gevaarlijke chemische stoffen is de standaar-

dinstelling 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 criteria invoeren en zoekresultaten filteren.

2.  Selecteer een record en bekijk de velden en waarden van de record onder 
Recordgegevens (Record details).

3.  Om de geselecteerde record te wissen, klikt u op Wissen en bevestigt u vervol-
gens het wissen.

Om een record te bekijken uit de chemische tabel van UPS:
1.  In het venster Weergave van register gevaarlijke chemische stoffen selecteert u 

UPS onder Chemische tabel. Regelgeving geeft standaard de eerste regelgev-
ingset weer in de tabel. De zoekcriteria zijn onder meer de Regelgeving, het 
Identificatienummer en de juiste Vervoersnaam. De Zoekresultaten geven alle 
records weer met dezelfde regelgeving die wordt bepaald door de waarde in het 
veld Regelgeving.

2.  Recordgegevens (Redord details) 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 verwerken
1. Specificeer het ontvangstadres.

2. Specificeer het verzendadres.

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

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. 

Verzenden van gevaarlijke goederen


