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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 surinkimo paslauga). 
 

Elektroninės parduotuvės reikalavimai 
▪ Modulis suderinamas su Prestashop 1.6.x versijomis. 
▪ Jūsų elektroninėje parduotuvėje turi būti išjungta funkcija Išjungti visus perrašymus 

(Overrides). Ar ši funkcija išjungta, galite patikrinti nuėję į Išplėstiniai 
parametrai/Našumas. 
 

 
 

 

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

 

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 
sistemos, jeigu neturite šių prisijungimų, susiekite su Omniva LT vadybininku). 
 

Omniva LT modulio diegimas 
Prieš pradedant diegti Omniva LT modulį būtina išskleisti parsiųstą ZIP archyvą bei pervadinti 
pagrindinį aplanką į omnivaltshipping ir vėl sutraukti į ZIP archyvą. 
 

1. Prisijungus prie administracinės aplinkos, turite pasirinkite meniu punktą Moduliai. 
2. Viršutiniame dešiniajame kampe, paspauskite mygtuką Pridėti modulį. 



 
 

3. Žemiau atsiradusiame lange, paspauskite mygtuką Pasirinkti failą ir atsidariusiame 
lange naviguokite iki ZIP archyvo su pavadinimu omnivaltshipping. Pasirinkite jį. 
Pasirinkus modulio failą, spauskite mygtuką Įkelti šį modulį. 
 

 
 

4. Įkėlus modulį, pastarasis atsiras modulių sąraše. Tuomet paspaudus mygtuką Įdiegti 
modulis bus sėkmingai įdiegtas ir atsivers nustatymų langas, kuriame turite suvesti 
parduotuvės ir prisijungimo informaciją. 
 

Lauko 
pavadinimas 

Galima reikšmė Lauko aprašymas 

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

API vartotojas 123456 Webservice prisijungimo vardas, kuris 
skiriasi nuo prisijungimo prie klientų 
aplinkos, jeigu neturite prisijungimo 
vardo, kreipktitės į Omniva LT vadybininką 

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

Įmonės 
pavadinimas 

UAB Įmonė Jūsų įmonės pavadinimas 

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

Įmonės adresas 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 

Įmonės miestas Jūsų parduotuvės miestas Miestas adreso nurodyto Įmonės adresas 
laukelyje 



Įmonės pašto 
kodas 

Jūsų parduotuvės pašto kodas Pašto kodas adreso nurodyto Įmonės 
adresas laukelyje 

Įmonės šalies 
kodas 

Jūsų parduotuvės šalies kodas Šalies kodas adreso nurodyto Įmonės 
adresas laukelyje, įprastai LT 

Įmonės telefono 
numeris 

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

Paėmimo 
pradžios laikas 

8:00 Jūsų parduotuvės darbo pradžios laikas 

Paėmimo 
pabaigos laikas 

17:00 Jūsų parduotuvės darbo pabaigos laikas 

Išsiuntimo tipas 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 

 
5. Suvedus informaciją apie įmonę ir vartotojus, turite sukonfiguruoti norimus 

pristatymo būdus ir kainas. Tai galite atlikti per standartinę PrestaShop sąsają 
paspaudę Pristatymas/Kurjeriai. 
 

 
 
Omniva LT siuntimo modulis sukuria 2 pristatymo galimybes: 
a. Pristatymas kurjeriu “Courier” (jeigu norite, kad jūsų siuntos būtų pristatytos 

nurodytu adresu). 
b. Pristatymas į paštomatą „Parcel terminal“ (jeigu norite, kad jūsų siuntos būtų 

pristatytos į pasirinktą Omniva LT paštomatą). 
 
Paslaugų nustatymas vyksta įprastine PrestaShop tvarka, kaip ir koreguojant ar 
sukuriant bet kurį pristatymo būdą. Svarbu: Negalima ištrinti sukurtų pristatymo 
būdų, nes neteksite galimybės naudotis modulio paslaugomis. Daugiau informacijos 
apie PrestaShop pristatymo konfigūravimą, galite rasti adresu: 
http://doc.prestashop.com/display/PS16/Managing+Carriers 
 

COD (grynųjų pinigų surinkimas) 
Norėdami naudotis COD paslauga, turite turėti įdiegtą COD modulį. Jeigu neturite 
įsidiegę COD modulio, tai galite padaryti Meniu punkte paspaudę mygtuką Moduliai. 
Paieškoje įveskite Cash on delivery ir išfiltruotų modulių sąraše matysite COD modulį. 
Paspauskite mygtuką įdiegti. 
 

 

http://doc.prestashop.com/display/PS16/Managing+Carriers

