
MAGENTO 1.9 OMNIVOS ĮSKIEPIO NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 

Ši instrukcija skirta paaiškinti kaip veikia Omniva įskiepis Magento 1.9 versijoje. Taip pat, padėti suprati kaip 

atliekami pagrindiniai įskiepio nustatymai bei kaip administruojami Omnivos siuntų užsakymai.   

OMNIVOS ĮSKIEPIO NUSTATYMAI 

• Norint atlikti pagrindinius Omniva įskiepio nustatymus reikia keliauti ant mygtuko pavadinimu 

SYSTEM ir pasirinkti apačioje esantį laukelį pavadinimu CONFIGURATION: 

• Atsidariusiame naujame lauke kairėje pusėje pasirinkite skiltį pavadinimu SHIPPING METHODS: 

 



• Atsidarius naujam langui matysite OMNIVALT skiltį prie visų kitų esamų kurjerių. Čia ir atliksite 

esminius Omniva įskiepio koregavimus: 

 

• Pirmuosiuose keturiuose laukeliuose sistema prašys įvesti URL adresą, vartotojo ID ir slaptažodį. 

Šiuos duomenis turite gauti iš Omniva vadybininko: 

 

• Kai suvesite aukščiau nurodytą informaciją, kituose laukeliuose reikės nurodyti šiuos duomenis:  

1. Kurjerio pavadinimas, kuris bus atvaizduojamas svetainėje. 

2. Siuntimo kaina naudojant kurjerį. 

3. Siuntimo kainą naudojant siuntų terminalus. 

4. Anksčiausias siuntų paėmimo laikas. 

5. Vėliausias siuntų paėmimo laikas. 



 

• Kitose eilutėse būtina suvesti įmonės rekvizitus:  

 

• Dar žemiau esančiuose laukeliuose atliksite paskutinius nustatymus, kurie reikalaus šių duomenų: 

1. Pasirinkti paėmimo būda iš jūsų įmonės. Galimi du variantai: atvykus kurjeriui arba per siuntų 

terminalą. 

2. Nustatyti siuntimo metodus. Vėlgi: kurjeris arba/ir siuntų terminalas. 

3. Paskutiniame lange automatiškai bus pažymėtos aktyvios trys šalys: Lietuva, Latvija ir Estija. Jeigu 

turite internetines parduotuves šiose šalyse, šie nustatymai galios vienodai.  



 

• Atlikus visus nustatymus privaloma paspausti mygtuką dešiniajame ekrano kampe SAVE CONFIG. 

Paspaudus šį mygtuką bus išsaugota visa atnaujinta informacija bei nustatymai: 

 

 

OMNIVOS UŽSAKYMŲ PERŽIŪRA 

• Norint peržiūrėti visus užsakymus, kurie skirti Omniva kurjeriui reikia pagrindiniame Magento 1.9 

sistemos lange pasirinkti mygtuką SALES ir spausti ant OMNIVA MANIFEST: 



 

• Naujame atsidariusiame lange jūs matysite visų užsakymų istoriją išskaidytą pagal datas. Tai padės 

jums lengviau tvarkyti Omniva siuntų užsakymus. Šiame lange jūs galite:  

1. Pažymėjus varnele atsispausdinti kiekvieną lipduką atskirai arba pažymėjus visus atspausdinti vienu 

metu paspaudžiant žemiau esantį mygtuką PRINT LABELS. 

2. Taip pat, galima atspausdinti dienos manifestą, kurį privalo pasirašyti kurjeris. Jį galite atsispausdinti 

paspaudus žemiau esantį mygtuką pavadinimu GENERATE MANIFEST. 



 

• Kurjeris iškviečiamas automatiškai. Jums tereikia atspausdinti lipdukus ir manifestą.  

Magento 1.9 Omniva įskiepio instrukcijos pabaiga.  

 

 


