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Modulio funkcionalumas 
• Siuntų pristatymo paslauga į paštomatus esančius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

• Siuntų pristatymo kurjeriu paslauga Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. 

• Siuntų surinkimas iš Lietuvoje esančių Omniva paštomatų. 

• Galimybė tiesiogiai iš elektroninės parduotuvės administracinės aplinkos 
atsispausdinti siuntų lipdukus. 

• Galimybė tiesiogiai iš elektroninės parduotuvės administracinės aplinkos 
atsispausdinti siuntų manifestą. 

• Galimybė tiesiogiai iš elektroninės parduotuvės administracinės aplinkos iškviesti 
kurjerį siuntų paėmimui. 

• COD (grynųjų pinigų surinkimas) 
 

Naudojami terminai ir sąvokos 
• Šakninis katalogas – FTP serverio pagrindinis katalogas, kuriame saugomi visi Jūsų 

elektroninės svetainės failai, paprastai tai būna www arba public_html. 

• COD – Grynųjų pinigų surinkimo paslauga 
 

Rekomenduojami naudoti įrankiai 
Omniva LT modulio ir vQmod programinės įrangos įkėlimui jums bus reikalingas įrankis 
prisijungimui prie FTP serverio. Prisijungimui prie FTP serverio galite naudoti šiuos įrankius ar 
pasirinkti kitą jums žinomą: 

• FileZilla Client (https://filezilla-project.org/) 

• WinSCP (https://winscp.net/eng/download.php)  

• Cyberduck (https://cyberduck.io)  
 

 

Elektroninės parduotuvės reikalavimai 
Modulis suderinamas su Magento 1.9.x versijomis. 

 

Serverio reikalavimai 
Modulis suderinamas su PHP 5.6 ir aukštesnėmis PHP versijomis. Prieš diegiant, išsiaiškinkite 
ar serveryje įdiegta PHP 5.6 ar aukštesnė versija. 

 

Omniva LT modulio diegimas 
1. Išskleiskite Omniva LT modulį. 
2. Įkelkite išskleistus failus ir aplankus į šakninį katalogą. 

 

https://filezilla-project.org/
https://winscp.net/eng/download.php
https://cyberduck.io/


 
3. Prisijunkite prie parduotuvės administracinės aplinkos ir meniu punkte pasirinkite 

System/Configuration. Atsidariusiame lange, kairėje pusėje suraskite skiltį Advanced 
ir pasirinkite meniu punktą Advanced. Atsidariusiame lange suraskite punktą 
Omnivalt_Shipping. Pasirinkite nustatymą Enabled ir išsaugokite pakeitimus (Save 
config). 

 

 
 

4. Parduotuvės administracinėje aplinkoje meniu punkte pasirinkite System/Cache 
management. Atsidariusiame lange sužymėkite aktyvias „Cache type“ eilutes ir 
dešinėje pusėje pasirinkite „Action: refresh“ ir tuomet nuspauskite mygtuką Submit. 
 



 
 

5. Meniu pasirinkite System/Configuration, kairėje pusėje suraskite bloką Sales ir 
pasirinkite punktą Shipping methods. Atsidariusiame lange, išskleiskite Omnivalt 
siuntimo būdą ir suveskite reikalingą informaciją.  
 

Lauko 
pavadinimas 

Galima reikšmė Lauko aprašymas 

Enabled for 
checkout 

Yes Pasirinkite Yes jeigu norite, kad šis 
siuntimo būdas būtų rodomas 
atsiskaitymų krepšelyje 

Getaway URL https://217.159.234.93 Omniva LT Webservice prisijungimo 
adresas, po diegimo bus užpildytas 
automatiškai 

User ID 123456 Webservice prisijungimo vardas, kuris 
skiriasi nuo prisijungimo prie klientų 
aplinkos. Jeigu neturite prisijungimo 
vardo, kreipktitės į Omniva LT vadybininką 

Password ****** Webservice prisijungimo slaptažodis, kuris 
skiriasi nuo prisijungimo prie klientų 
aplinkos 

Title Omniva LT Pavadinimas, kuris bus rodomas prie 
galimų siuntimų būdų 

Courier shipping 
price 

1 Siuntimo kaina, kurią turės mokėti klientas 
pasirinkęs pristatymo būdą nurodytu 
adresu 

Parcel terminal 
shipping price 

2 Siuntimo kaina, kurią turės mokėti klientas 
pasirinkęs pristatymo būdą į paštomatą 

Pick Up Time 
Start 

8:00 Jūsų parduotuvės darbo pradžios laikas 

Pick Up Time 
Finish 

17:00 Jūsų parduotuvės darbo pabaigos laikas 

Company name UAB Įmonė Jūsų įmonės pavadinimas 

Bank account 
number 

LTxxxxxxxx Jūsų sąskaitos numeris, į kurį bus 
pervedami pinigai, jeigu naudositės COD 
(grynųjų pinigų surinkimo) paslauga 

Company street 
address 

Jūsų parduotuvės gatvė, namo 
ir/ar buto numeris 

Jūsų įmonės ar sandėlio adresas į kurį 
atvyks kurjeris paimti siuntų, taip pat 
nepristatytos siuntos bus grąžinamos šiuo 
adresu 

Company city Jūsų parduotuvės miestas Miestas adreso nurodyto Company street 
address laukelyje 

Company 
postcode 

Jūsų parduotuvės pašto kodas Pašto kodas adreso nurodyto Company 
street address laukelyje 

Sender country 
code 

Jūsų parduotuvės šalies kodas Šalies kodas adreso nurodyto Company 
street address laukelyje, įprastai LT 



Company phone Jūsų telefono numeris Telefono numeris, kuriuo kurjeris turėtų 
susiekti atvykdamas pasiimti arba atiduoti 
siuntų 

Pick Up from 
store type 

Courier Siuntų atidavimo būdas 
Courier – Siuntos atvyks paimti kurjeris 
jūsų nurodytu adresu 
Parcel terminal – Siuntą turėsite pristatyti 
ir įdėti į bet kurį Omniva LT paštomatą 
Sorting center – Siuntą turėsite pristatyti į 
Omniva LT rūšiavimo centrą 

Maximum 
package weight 

10 Siuntos svoris (kg) iki kurio bus rodomas 
Omniva LT siuntimo būdas 

Allowed methods ▪ Courier 
▪ Parcel terminal 

Nurodykite kokius gavimo būdus norite 
rodyti savo parduotuvės klientams 
Courier – Pristatymas nurodytu adresu 
Parcel terminal – Pristatymas į paštomatą 

Ship to Applicable 
Countries 
 

All allowed countries Pasirinkimas, kuriuo nustatomas siuntimo 
nustatymai į norimas šalis 
All allowed countries – Visos galimos šalys 
(Lietuva, Latvija, Estija) 
Specific countries –pasirinkus šį 
nustatymą, galėsite pasirinkti norimas 
pristatymui šalis 

Ship to specific 
countries 

▪ Estonia 
▪ Latvia 
▪ Lithuania 

Jeigu pasirinkitote Ship to Applicable 
Countries nustatymą Specific countries, 
tuomet čia galite pasirinkti, į kokias šalis 
siunčiant norite naudoti Omniva LT 
modulį. 

 
6. Suvedus reikalingą informaciją, viršuje, dešinėje pusėje, nuspauskite mygtuką save 
config. 
 



 
 
 

COD (grynųjų pinigų surinkimas) 
Omniva LT modulis veikia su standartiniu Magento COD moduliu, kurį galite rasti 
System/Configuration kairėje pusėje nuėjus ant meniu punkto ir paspaudus Sales/Payment 
methods. Atsidariusiame lange, suraskite punktą Cash On Delivery Payment. Jį iškleiskite ir 
suveskite reikalingą informaciją: 
 

Lauko pavadinimas Galima reikšmė Lauko aprašymas 

Enabled Yes Pasirinkus reikšmę Yes COD 
modulis bus aktyvuotas 

Title Grynieji pristatymo metu Pavadinimas, kuris bus rodomas 
kaip atsiskaitymo būdas 

Payment from Applicable 
Countries 

Specific countries All allowed countries – Visos 
galimos šalys (Lietuva, Latvija, 
Estija) 
Specific countries – Pasirinktos 
šalys, pasirinkus šį nustatymą, 
galėsite pasirinkti norimas COD 
paslaugas. 

Payment from Specific Countrie ▪ Lithuania 
▪ Latvia 
▪ Estonia 

Aktyvus jeigu pasirinkote Speicific 
countries. Šalys, kurioms norite 
taikyti grynųjų pinigų surinkimo 
paslaugą 

Instructions Naudinga informacija Informaciją, kurią norite rodyti 
klientui ir kuris pasirinks COD 
paslaugą 



Minimum Order Total 0 Minimali krepšelio suma, nuo 
kurios bus rodoma COD 
atsiskaitymo galimybė 

Maximum Order Total 9999 Maksimali krepšelio suma, nuo 
kurios bus rodoma COD 
atsiskaitymo galimybė 

 

  
 
 
 


