
PRESTASHOP 1.7 OMNIVOS ĮSKIEPIO NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 

Ši instrukcija skirta paaiškinti kaip veikia Omniva įskiepis PRESTASHOP 1.7 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 

PRISTATYMAS ir pasirinkti dešinėje pusėje esantį laukelį pavadinimu KURJERIAI: 

 

• Atsidariusiame naujame lauke pasirinkite vieną iš pristatymo būdų (kurjeris arba siuntų  terminalas). 

Prie kiekvieno iš šio pasirinkimo yra Omniva logotipas ir mygtukas REDAGUOTI: 

 

• Atsidarius naujam langui matysite pirmąjį žingsnį, kuriame reikia suvesti šiuos duomenis: 

1. Kurjerio pavadinimas: įrašykite Omniva 

2. Pristatymo trukmė: nurodykite per kiek laiko klientams bus pristatomos siuntos. 



3. Logotipo įkėlimas: čia galite įkelti Omniva logotipą. 

4. Nuorodos pateikimas siuntos sekimui.  

5. Suvedus duomenis spauskite mygtuką TĘSTI. 

 

 

• Antrame žingsnyje atlikite šiuos nustatymus:  

1. Pridėkite papildomas išlaidas, jeigu jų bus. 

2. Nustatykite ar klientas gali pasirinkti nemokamą pristatymą. 

3. Atsiskaitymo būdas: kaina arba svoris. 

4. Jeigu yra papildomi mokesčiai, juos taip pat reikia nustatyti.  

5. Pažymėkite kainų taikymo rėžius pagal šalis. 

6. Spauskite mygtuką TĘSTI. 

 

• Trečiame žingsnyje nurodykite šiuos duomenis:  

1. Suveskite kokie gali būti maksimalūs leistini pakuotės dydžiai. 



2. Parinkite maksimalų leistiną pakuotės svorį.  

3. Prie punkto GRUPĖS TEISĖS: nieko nekeiskite, palikite originalius nustatymus. 

4. Spauskite mygtuką TĘSTI. 

 

• Ketvirtame žingsnyje matysite visų atliktų nustatymų santrauką:  

1. Spauskite mygtuką BAIGTI ir bus atlikti nustatymai. 

 

 

OMNIVOS UŽSAKYMŲ PERŽIŪRA 

• Norint peržiūrėti visus užsakymus, kurie skirti Omniva kurjeriui reikia pagrindiniame Prestashop 1.7 

sistemos lange pasirinkti mygtuką PRISTATYMAS ir spausti ant OMNIVA UŽSAKYMAI: 



 

 

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

1. Nauji užsakymai – visi nauji sugeneruoti klientų užsakymai. 

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

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

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

 

• Prie laukelio NAUJI UŽSAKYMAI jūs galite atsispausdinti lipdukus po vieną arba visus kartu, pažymėjus 

varnele. Taip pat galite sugeneruoti manifestą.  



 

• Po lipdukų ir manifesto sugeneravimo galima iškviesti kurjerį paspaudžiant mygtuką KURJERIO 

IŠKVIETIMAS: 

 

• Papildomai atsiras langas, kuris pareikalaus patvirtinti kurjerio iškvietimą. Spauskite mygtuką SIŲSTI: 

 

Prestashop 1.7 Omniva įskiepio instrukcijos pabaiga. 



 


