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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 atsispaus-
dinti siuntų lipdukus. 

• Galimybė tiesiogiai iš elektroninės parduotuvės administracinės aplinkos atsispaus-
dinti siuntų manifestą. 

• Galimybė tiesiogiai iš elektroninės parduotuvės administracinės aplinkos iškviesti kur-
jerį siuntų paėmimui. 

• COD (grynųjų pinigų surinkimo paslauga). 
 

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. 
 

Elektroninės parduotuvės reikalavimai 
Modulis suderinamas su Opencart 1.5.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. 

 

Trečių šalių programinė įranga 
Modulio veikimui reikalinga “vQmod” failų redagavimo ir perrašymo Sistema, kuri nepažei-
džia Opencart sisteminių bei susijusių failų. Daugiau informacijos apie vQmod įrankį galite 
rasti: https://github.com/vqmod/vqmod/wiki  
PDF failų generavimui naudojama TCPDF biblioteka (https://tcpdf.org/). Atskirai šios bibliote-
kos diegti nereikia, Omniva LT modulis turi integruotą biblioteką. 

 

Rekomenduojami naudoti įrankiai 
Omniva LT modulio ir vQmod programinės įrangos įkėlimui jums bus reikalingas įrankis prisi-
jungimui prie FTP serverio. Prisijungimui prie FTP serverio galite naudoti šiuos įrankius ar pa-
sirinkti kitą jums žinomą: 

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

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

• Cyberduck (https://cyberduck.io)  
 
  

Diegimo procedūra 
Prieš diegiant Omniva LT siuntimo modulį, įsitikinkite, kad turite prisijungimo prie Omniva LT 
Webservice prisijungimo duomenis (šie prisijungimai skiriasi nuo prisijungimų prie klientų sis-
temos, jeigu neturite šių prisijungimų, susiekite su Omniva LT vadybininku). 

https://github.com/vqmod/vqmod/wiki
https://tcpdf.org/
https://filezilla-project.org/
https://winscp.net/eng/download.php
https://cyberduck.io/


 

vQmod diegimas 
Prieš diegiant vQmod įrankį, pirmiausia patikrinkite ar šis įrankis pas jus neįdiegtas. Tai galite 
padaryti prisijungę prie FTP serverio šakninio katalogo ir peržiūrėti ar nėra aplanko su pava-
dinimu „vqmod“. Jeigu toks aplankas egzistuoja, tuomet vQmod įrankio diegti nereikia. 

1. Išskleiskite parsisiųstą vQmod archyvą. 
2. Įkelkite išskleistus failus į šakninį katalogą. 

 

 
 

3. Suteikite vqmod/vqcache, vqmod/cached.cache ir vqmod/mods.cache failams rašymo 
teises 777 arba 755. 
 

 
 

4. Įveskite į naršyklę adresą: www.jusuparduotuvesadresas.lt/vkmod/install ir vQmod 
modulis bus įdiegtas automatiškai. Po sėkmingo diegimo turėtumėte matyti prane-
šimą, kad modulis sėkmingai įdiegtas. 

http://www.jusuparduotuvesadresas.lt/vkmod/install


vQmod modulio priežiūrai ir konfigūravimui galite naudoti nemokamą įrankį VQMod Ma-
nager & Editor, kurį galite parsisiųsti iš https://www.opencart.com/in-
dex.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=21356&fil-
ter_search=vqmod%20manager&filter_license=0. Įrankis skirtas patogiai redaguoti ir 
konfigūruoti vQmod failų perrašymo modulį. 

 

Omniva LT modulio diegimas 
1. Pašalinkite vqmod/vqcache aplanke esančius failus ir perkraukite puslapį. 
2. Išskleiskite Omniva LT modulį. 
3. Įkelkite išskleistus failus ir aplankus į šakninį katalogą. 

 

 
 
4. Prisijunkite prie parduotuvės administracinės aplinkos ir nueikite į Sistema/Vartotojų 

grupės ir suteikite norimas teises modulio puslapiams. 
5. Administravimo aplinkoje nueikite į Moduliai/Siuntimas, suraskite OmnivaLt modulį ir 

nuspauskite mygtuką Diegti. 
6. Įdiegę modulį atverkite modulio nustatymus. Viršutiniame dešiniajame kampe nus-

pauskite mygtuką UPDATE TERMINALS.  
 

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=21356&filter_search=vqmod%20manager&filter_license=0
https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=21356&filter_search=vqmod%20manager&filter_license=0
https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=21356&filter_search=vqmod%20manager&filter_license=0


 
 
 ir suveskite reikalingą informaciją: 

Lauko pavadini-
mas 

Galima reikšmė Lauko aprašymas 

API URL https://217.159.234.93 Omniva LT Webservice prisijungimo adre-
sas po diegimo bus užpildytas automatiš-
kai. 

User 123456 Webservice prisijungimo vardas, kuris ski-
riasi nuo prisijungimo prie klientų aplin-
kos. Jeigu neturite prisijungimo vardo, 
kreipktitės į Omniva LT vadybininką 

Password ****** Webservice prisijungimo slaptažodis, kuris 
skiriasi nuo prisijungimo prie klientų aplin-
kos 

Sender name Jūsų parduotuvės pavadinimas Jūsų parduotuvės arba įmonės pavadini-
mas, kuris bus rodomas ant pakuotės lip-
duko 

Sender address Jūsų parduotuvės gatvė, namo 
ir/ar buto numeris 

Jūsų įmonės ar sandėlio adresas į kurį at-
vyks kurjeris paimti siuntų. Taip pat, nep-
ristatytos siuntos bus grąžinamos šiuo ad-
resu. 

Sender postcode Jūsų parduotuvės pašto kodas Pašto kodas adreso nurodyto Sender 
address laukelyje 

Sender city Jūsų parduotuvės miestas Miestas adreso nurodyto Sender address 
laukelyje 

Sender country 
code 

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

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

Services Courier 
Parcel terminal 

Pasirinkite paslaugas, kuriomis norėsite 
pristatyti siuntas savo klientams 
Courier – Kurjerio paslauga, siuntos bus 
pristatytos nurodytu adresu į namus arba 
darbo vietą 



Parcel terminal – Siuntų pristatymas į pa-
sirinktą paštomatą 

Parcel terminal 
shipping price 

Kaina, pvz: 1.95 Pristatymo kaina rodoma klientui, prista-
tymui į paštomatus Lietuvoje. Palikite tuš-
čia, jeigu nenorite naudotis šia paslauga 

Courier Shipping 
price 

Kaina, pvz: 1.95 Pristatymo kaina rodoma klientui, prista-
tymui nurodytu adresu Lietuvoje. Palikite 
tuščia, jeigu nenorite naudotis šia pas-
lauga 

LV Parcel terminal 
shipping price 

Kaina, pvz: 1.95 Pristatymo kaina rodoma klientui, prista-
tymui į paštomatus Latvijoje. Palikite tuš-
čia, jeigu nenorite naudoti šios paslaugos 

LV Courier 
Shipping price 

Kaina, pvz: 1.95 Pristatymo kaina rodoma klientui, prista-
tymui nurodytu adresu Latvijoje. Palikite 
tuščia, jeigu nenorite naudotis šia pas-
lauga 

EE Parcel terminal 
shipping price 

Kaina, pvz: 1.95 Pristatymo kaina rodoma klientui, prista-
tymui į paštomatus Estijoje. Palikite tuš-
čia, jeigu nenorite naudoti šios paslaugos 

EE Courier 
Shipping price 

Kaina, pvz: 1.95 Pristatymo kaina rodoma klientui, prista-
tymui nurodytu adresu Estijoje. Palikite 
tuščia, jeigu nenorite naudotis šia pas-
lauga 

Company name UAB Įmonė Jūsų įmonės pavadinimas 

Bank Account LTxxxxxxxx Jūsų sąskaitos numeris, į kurį bus perve-
dami pinigai, jeigu naudositės COD (gry-
nųjų pinigų surinkimo) paslauga 

Pick Up Time Start 8:00 Jūsų parduotuvės darbo pradžios laikas 

Pick Up Time 
Finish 

17:00 Jūsų parduotuvės darbo pabaigos laikas 

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

Total number of 
terminals 

300 Omniva LT paštomatų kiekis gautame paš-
tomatų faile, jeigu nurodyta reikšmė 0, va-
dinasi paštomatai nebus rodomi parduo-
tuvėje 

Crontask url www.jūsųparduotuvėsadreas.lt/ 
/index.php?route=extension/mo-
dule/omnivalt 

Paštomatų atnaujinimo nuorodą, kurią tu-
rėtumėte įdėti į savo serverio pultą prie 
periodinių užduočių. Iškviečiant šią nuo-
rodą bus atnaujintas aktyvių paštomatų 
sąrašas 

Email templates Jūsų laiškas klientui Po siuntos lipduko sugeneravimo,  jeigu ši 
funkcija aktyvuota, bus automatiškai iš-
siunčiamas laiškas, su nurodytu tekstu 

 
 Suvedus reikalingą informaciją, viršuje, dešinėje pusėje, nuspauskite mygtuką išsau-
goti. 
 



COD (grynųjų pinigų surinkimas) 
Omniva LT modulis veikia su standartiniu Opencart COD moduliu, kurį galite rasti Modu-
liai/Mokėjimai skiltyje. 
 

 
 
 
Aktyvavus modulį, nieko papildomai daryti nereikia. 
Įsitikinkite, kad modulis veikia gerai. Atlikite bandomąjį užsakymą su COD paslauga 
įėjus į užsakymo peržiūrą. Šioje vietoje turi matytis „C.O.D“ – yes. 

 
  


