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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). 
 

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 WooCommerce 3.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 ir pervadinkite pagrindinį aplanką į omniva-

woocommerce. Tuomet jį vėl suglaudinkite į ZIP archyvą. 
2. Prisijunkite prie Wordpress administracinės aplinkos ir meniu punkte suraskite 

Įskiepiai/Įdiegti iskiepį. Atsidariusiame lange, viršuje nuspauskite mygtuką įkelti 
įskiepį. Atsiradusiame lauke pasirinkite failą ir nuspauskite mygtuką Diegti dabar. 
 

 
 
3. Sėkmingai įkėlus modulį, jis atsiras prie įdiegtų įskiepiu meniu Įskiepiai/Įdiegti 

įskiepiai. Suradus modulį Omniva siuntimas jį reikia aktyvuoti spaudžiant mygtuką 
Įjungti. 



 
 

4. Įjungus modulį, nueikite prie meniu punkto WooCommerce/Nustatymai. 
Atsidariusiame lange nuspauskite Pristatymas ir pasirinkite punktą Siuntimas su 
Omniva. 
 

 
 

5. Suveskite reikalingą informaciją: 
 

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

Serverio URL 
adresas 

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, kreipkitės į Omniva LT vadybininką 

API vartotojo 
slaptažodis 

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

Įmonės 
pavadinimas 

UAB Įmonė Jūsų įmonės pavadinimas 

Banko sąskaitos 
numeris 

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

Parduotuvės 
pavadinimas 

MANO ELEKTRONINĖ 
PARDUOTUVĖ 

Jūsų elektroninės parduotuvės 
pavadinimas 

Parduotuvės 
miestas 

Jūsų parduotuvės miestas Miestas adreso nurodyto Company street 
address laukelyje 

Parduotuvės 
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 



Parduotuvės 
pašto kodas 

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

Parduotuvės 
šalies kodas 

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

Parduotuvės 
telefono numeris 

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

Paėmimo iš 
parduotuvės 
pradžia  

8:00 Jūsų įmonės arba sandėlio darbo laiko 
pradžia 

Paėmimo iš 
parduotuvės 
pabaiga 

17:00 Jūsų įmonės arba sandėlio darbo laiko 
pabaiga 

Išsiuntimo tipas Kurjeris Siuntų atidavimo būdas 
Kurjeris – Siuntos atvyks paimti kurjeris 
jūsų nurodytu adresu 
Siuntų terminalas – Siuntą turėsite 
pristatyti ir įdėti į bet kurį Omniva LT 
paštomatą 

Kurjeris Taip Pažymėkite varnelę, jeigu norite naudotis 
pristatymo nurodytu adresu paslauga 

Paštomatas Taip Pažymėkite varnelę, jeigu norite naudotis 
pristatymo į paštomato paslauga 

Kurjerio kaina 1.00 Kaina, kuri bus rodoma klientui prie 
kurjerio paslaugos 

Paštomato kaina 1.00 Kaina, kuri bus rodoma klientui prie 
paštomato paslaugos 

Svoris 
 

10 Didžiausias leistinas krepšelių prekių 
svoris. 

Courier price 5 Kaina, kuri bus rodoma klientui prie 
kurjerio paslaugos siunčiant Lietuvoje 
kurjeriu 

Parcel terminal 
price 

2 Kaina, kuri bus rodoma klientui prie 
kurjerio paslaugos siunčiant Lietuvoje 
paštomatu 

LV courier price 5 Kaina, kuri bus rodoma klientui prie 
kurjerio paslaugos siunčiant Latvijoje 
kurjeriu 

LV parcel terminal 
price 

2 Kaina, kuri bus rodoma klientui prie 
kurjerio paslaugos siunčiant Latvijoje 
paštomatu 

EE courier price 5 Kaina, kuri bus rodoma klientui prie 
kurjerio paslaugos siunčiant Estijoje 
kurjeriu 

EE parcel terminal 
price 

2 Paštomatų paslaugų kaina Estijoje 

 
 Suvedus reikalingą informaciją, viršuje, dešinėje pusėje, nuspauskite mygtuką 
Išsaugoti pakeitimus. 



 



 
 

COD (grynųjų pinigų surinkimas) 
Omniva LT modulis veikia su standartiniu WooCommerce COD moduliu, kurį galite rasti 
WooCommerce/Nustatymai. Atsidariusiame lange pasirinkite Apmokėjimas, apačioje rasite 
galimus apmokėjimo tipus, iš kurių turite pasirinkti Apmokėjimas grynais atsiimant (COD). 
Aktyvuokite šį mokėjimo būdą uždėję varnelę ant Įjungti apmokėjimą grynais atsiimant 
(COD). 
 

 
 
Jeigu reikia, galite pakeisti Pavadinimą, aprašymą ir instrukciją. 
Atlikę reikalingus pakeitimus, spauskite mygtuką Išsaugoti pakeitimus. 


