
OPENCART 1.5 OMNIVOS ĮSKIEPIO NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 

Ši instrukcija skirta paaiškinti kaip veikia Omniva įskiepis OPENCART 1.5 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 

OMNIVALT ir pasirinkti iš žemiau atsiradusių parinkčių SETTINGS: 

 

• Atsidarius naujam langui matysite EDIT OMNIVALT SHIPPING skiltį. Čia ir atliksite esminius Omniva 

įskiepio koregavimus: 



 

• Pirmuosiuose trijuose 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. Jūsų, kaip siuntėjo pavadinimą. 

2. Adresą ir telefono numerį. 

 

• Kitose eilutėse nustatykite šiuos parametrus:  

1. Kokias paslaugas naudosite: kurjerio ar siuntų terminalo pristatant siuntas. 

2. Pristatymo su kurjeriu ir per terminalą įkainius, kurie bus atvaizduojami klientams. 

3. Kainų rėžius pagal šalis: Lietuva, Latvija, Estija. 

 

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

1. Įmonės rekvizitų. 

2. Kurjerio siuntų paėmimo vėliausio ir anksčiausio laiko. 

3. Paėmimo būdas: įteikiant kurjeriui arba per siuntų terminalus. 

4. COD paslaugos aktyvavimas: jeigu norite aktyvuoti palikite ENABLED. 

5. El. pašto laukas, kuriame galite įrašyti tekstą klientui. Sugeneravus kliento užsakymą ir atidavus 

kurjeriui ši žinutė bus išsiųsta klientui su sekimo informacija.  



 

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

Paspaudus šį mygtuką bus išsaugota visa atnaujinta informacija bei nustatymai: 

 

 

 

 



OMNIVOS UŽSAKYMŲ PERŽIŪRA 

• Norint peržiūrėti visus užsakymus, kurie skirti Omniva kurjeriui reikia pagrindiniame Opencart 1.5 

sistemos lange pasirinkti mygtuką OMNIVALT ir spausti ant MANIFEST: 

 

• Naujame atsidariusiame lange jūs matysite visų užsakymų istoriją išskaidytą pagal: 

1. NEW Nauji užsakymai – visi nauji sugeneruoti klientų užsakymai. 

2. PENDING Laukiantys -  užsakymai, kurie laukia patvirtinimo išsiuntimui su kurjeriu. 

3. COMPLETED Baigti – užsakymai, kurie sutvarkyti ir atiduoti kurjeriui.  

4. SEARCH Paieška – ši skiltis leidžia ieškoti užsakymų pagal: datą, sekimo numerį bei kliento 

pavadinimą. 

5. COURIER Kurjerio iškvietimas – čia galima iškviesti kurjerį. 

 

• Prie laukelio COMPLETED jūs galite atsispausdinti lipdukus po vieną arba visus kartu. Taip pat, galite 

sugeneruoti manifestą.  

 

 



 
 

Opencart 1.5 Omniva įskiepio instrukcijos pabaiga.  

 

 

 

 

 


