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1. Diegimas 
 

1. Atsidaryti parduotuvės administratoriaus paskyrą. 

2. Iš kairės pusės meniu spausti ,,Moduliai ir Paslaugos” 

 

 

 

3. Tada dešinėje, viršutiniame kampe spausti mygtuką pridėti modulį. 

 

 
 

4. Tada jūsų naršyklės lange turi atsirasti langas su užrašu ,,Pridėti modulį” 
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5. Paspaudus mygtuką ,,Pasirinkti failą” savo kompiuteryje raskite suarchyvuotą modulį ( 

failo galūnė .zip , .tar.gz arba .tgz)  

6. Suradus ir pasirinkus modulį spaudžiamas ,,Įkelti šį modulį” mygtukas. 

7. Jeigu diegimas buvo sėkmingas viršuje turėtumėte matyti žinutę apie diegimo statusą, o 

prie modulių sąrašo turėtumėte matyti ,,LP Express 24 pristatymo būdai” modulį. 
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2. Modulio nuostatų konfigūravimas 
 

1. Modulių sąraše reikia susirasti ,,LP Express modulį ir spausti šalia jo esanti ,,Konfigūruoti” 

mygtuką. 

 

2. Konfigūracijos lange reikia suvesti savo informaciją, pradedant ,,General Configuration 

langu”. Šiame lange turėtų būti suvedami duomenys, kuriuos gavote iš ,,LP Express”. 

 

3. Toliau pildomas ,,Sender information” langas. Čia suvedama informacija apie fizinės 

parduotuvės ar sandėlio lokaciją.  

 

 

4. Suvedus visus duomenis spaudžiamas ,,Išsaugoti” mygtukas. 

5. Norint pridėti atsiėmimo terminalus, pirma iš modulio konfigūracijos puslapio reikia spausti 

mygtuką ,,Terminals”, esantį viršutiniame dešiniajam kampe. 
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6. Tada tame pačiame kampe spaudžiame atsiradusį ,,Update terminals" mygtuką: 

 

7. Po šio veiksmo turėtumėte matyti terminalų lentelę su daug įvairių įrašų. 
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3. Užsakymo informacijos ko reagavimas ir valdymas 
 

Naudojant ,,LP Express modulį” galima koreguoti siuntinio detales, tokias kaip: svorį, pakuotės dydį 

ar net vežėją. Norint tai redaguoti reikia nueiti į užsakymo langą. Tai galima padaryti atlikus šiuos 

veiksmus: 

1. Kairės pusės meniu spausti ,,Užsakymai” 

 

2. Lange atveriami visi užsakymai, paspauskite ant to užsakymo, kurį norite redaguoti. Taip pat 

jeigu norite matyt ,,LP Express” užsakymo koregavimo langą, užsakytojas turi pasirinkti viena 

iš ,,LP Express” pristatymo būdų. 

 

3. Atidarius užsakymą matome ,,LPEXPRESS” langą, kuriame galime keisti užsakymo informaciją.  
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Kiekvieno lauko paaiškinimas: 

 Pakuotės – kiek skirtingų pakuočių sudaro siuntą 

 Svoris – visos siuntos bendras svoris 

 Vežėjas – pasirinkimas tarp visų galimų ,,LP Express vežėjų” - Pristatymas į namus, 

atsiėmimas paštomate ir atsiėmimas pašto skyriuje. 

 Apmokėti pristatant – ar už siuntą reikės apmokėti pristačius prekę. 

 Komentaras – papildoma informacija apie siuntą, kuri bus atspausdinta ant etiketės. 

Norint pakeisti pristatymą į ,,LP Express 24 pristatymas į paštomatą” taip pat reikia pasirinkti ir 

terminalą, iš kurio užsakovas nori atsiimti prekę, bei siuntos dėžės dydį. 

 

Pasirinkus pristatymą į artimiausią pašto skyrių, nieko keisti nereikia – sistema pati parenka 

artimiausią pašto skyrių. Suvedus visą reikiamą informaciją galime ją išsaugoti, arba išsaugoti ir 

atspausdinti etiketę. Norint tiesiog pakeisti duomenis spaudžiamas ,,Išsaugoti” mygtukas. Jeigu 

norima išsaugoti ir generuoti etiketę spaudžiamas ,,Generuoti” mygtukas. Norint gauti sugeneruotą 

etiketę, tame pačiame ,,LPEXPRESS” lange spausti ,,Gauti Etiketę” 
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4. Masiniai veiksmai (angl. bulk actions) užsakymų 
puslapyje 

 

Kad nereikėtų kiekvienam užsakymui individualiai kurti etikečių ar manifestų, modulis pasirūpina 

Bulk actions funkcionalumu: 

1. Užsakymų puslapyje pažymėti tuos užsakymus kuriems norima taikyti veiksmus. 

 

2. Sąrašo apačioje spausti ,,Bulk actions”. 

 

3. Pasirinkti ką norima daryti – generuoti etiketę – ar manifestą (ataskaitą). Paspaudus sukurti 

manifestą, iš pasirinktų užsakymų sukuriama ataskaita. 
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Paspaudus ,,Sukurti LP Express etiketę” sukuriamos kiekvienam siuntiniui etiketės:  

 

Pastaba: bulk actions vykdomi tik su tais užsakymais, kurie yra pristatomi ,,LP Express”. 
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5. Kurjerių kainų keitimai 
 

Norint nustatyti kiekvieno iš pristatymų kainas, reikia spausti kairiajame meniu ,,Pristatymas”. 

 

Tada matomas langas, kuriame aprašyti visi pristatymo būdai, vienam iš ,,LP Express” pristatymo 

būdų spaudžiame ,,Edit”. 

 

Atveriamas kurjerio redagavimo langas. Pirmoje skiltyje galime redaguoti bendrus nustatymus: 



PrestaRock – PrestaShop el. komercijos sprendimų profesionalai 
 

11 
 

 

Paspaudus ,,tęsti”, kuris yra lango apatiniame dešiniajame kampe, rodomas sekantis redagavimo 

langas: 

 

Sekančiame, ,,Multi-Parduotuvė” lange pasirenkame, kurioms parduotuvėms pasiekiami kurjeriai. 

 

Parduotuvės, kurioms norima naudoti ,,LP Express” pristatymo būdus, pažymimos varnele. 

 

 

Paspaudus „Tęsti“ atidaromas „Pristatymo vietos ir kainos“ langas. 
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Norint taikyti papildomas išlaidas už siuntimą reik pažymėti lauką „Pridėti papildomas išlaidas“. 

 

„Nemokamas pristatymas“ pažymi, ar pristatymas šiuo kurjeriu yra nemokamas; 

„Atsiskaitymas“ nurodo, pagal ką skaičiuoti siuntos sumą; 

„PVM“ - kiek procentų prie sumos pridėti dėl mokesčių; 

 „Veiksmas, kai reikšmė yra už maks. Intervalo ribų“ - nurodo kokią taisyklę taikyti, jei ji peržengia 

didžiausią nusakytą taisyklę. 
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Žemiau pristatymo ruožų nestatymai.  
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6. Siuntinio paėmimo vieta 
 

Galimas siuntinio paėmimas  dviem būdais: 

1. Siuntinys paimamas iš siuntėjo gyvenamosios vietos ir tiesiogiai pristatomas į nurodytą 

LP Express savitarnos siuntų terminalą. Vėliau, kai siunta pristatoma į terminalą, siuntos 

gavėjas informuojamas, kad reikia atsiimti siuntą iš terminalo. 

 

2. Siuntinį į LP Express pristato pats siuntėjas. Vėliau kurjeris siuntą perduoda kitam LP 

Express terminalui, kurį nurodė siuntėjas. Kai siuntinys pristatomas į reikiamą terminalą, 

gavėjas informuojamas, kad gali atsiimti siuntą iš terminalo. 

 


