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Įdiegimas ir atnaujinimas
Modulio diegimui yra būtina serverio SSH prieiga. Pradedant diegti modulį įkeliame atsiųstus
failus į app/code direktoriją Magento 2 direktorijų sąraše.
Svetainėje Įjungiame „maintenance“ rėžimą
(Perspėjimas: įjungiant šį rėžimą svetainė bus nepasiekiama) naudojantis komanda: php
bin/magento maintenance:enable.
Toliau naudojamės likusia komandų seka:
php bin/magento module:enable Eshoper_LPExpress
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy en_US lt_LT
php bin/magento cache:flush
php bin/magento maintenance:disable

Naudojantis ta pačia seka vyksta ir modulio atnaujinimas.
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Konfigūravimas
Administravimo kalbos keitimas
Administravimo dalyje įsitikinkite, kad yra pasirinkta administravimo aplinkos kalba: lietuvių.
Tai galite patikrinti atlikę veiksmus kaip nurodyta (1.a) ir (1.b) pavyzdyje.

1.a

1.b
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Autorizacija
Pasirinkus lietuvių kalbos lokalę. Eikite į Stores -> Configuration -> Shipping Methods ir
ieškokite skirtuko pavadinimu LP Express.

2. a. pav.

Užpildykite nurodytus laukus (2.a) pavyzdyje ir išsaugokite nustatymus paspausdami Save
Config. Leidžiamus siuntimo būdus rinkitės įspaudę klavišą CTRL (arba CMD ant MAC
kompiuterių).
Jeigu nustatymai išsisaugos sėkmingai tuomet galite judėti toliau, jeigu ne, tuomet būtina
patikrinti autorizacijos duomenis ir mėginti kartoti nustatymų išsaugojimo procesą.
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Bendri nustatymai
Toliau pildykite duomenis pagal nurodymus. Pasirinkite terminalo siuntimo būdą, kurjerio
siuntimo būdą, siuntimo į užsienį būdą, lipduko formatą, numatytą dėžutės dydį. (2.b)
pavyzdys.

2. b. pav.
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LP EXPRESS siūlo keletą siuntimo būdų. Skirtumas tarp jų yra kur siuntinys keliaus arba kam
bus siunčiamas. Šis sąrašas rodo visus galimus siuntimo būdus.

•

EB
Siuntinį pasiima kurjeris tiesiai iš siuntėjo adreso ir nuveža tiesiai pas gavėją.

•

HC
Siuntinį pasiima kurjeris tiesiai iš siuntėjo adreso ir nuveža į siuntėjo nurodytą
terminalą. Siuntiniui atkeliavus į terminalą, gavėjas yra informuojamas.

•

CC
Siuntėjas pats nugabena siuntinį į terminalą. Bet siuntinį iš terminalo pasiima kurjeris
ir jį nugabeną į siuntėjo nurodytą terminalą. Siuntiniui atkeliavus į terminalą, gavėjas
yra informuojamas.

•

CH
Siuntėjas pats nugabena siuntinį į terminalą. Bet siuntinį iš terminalo pasiima kurjeris
ir nugabena tiesiai į gavėjo adresą.

•

CA
Siuntėjas pats nugabena siuntinį į terminalą. Bet siuntinys perduodamas siuntimui į
užsienyje siuntėjo nurodytą adresą.

•

IN
Siuntinys pasiimamas iš adreso, kurį nurodė siuntėjas ir perduodamas siuntimui į
užsienyje siuntėjo nurodytą adresą.
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Fiksuota siuntimo kaina
Dabar reikia pasirinkti, ar norima taikyti fiksuotas siuntimo kainas ar norima turėti kainą
pagal siuntos svorį. Jeigu norima naudoti fiksuotas kainas, jas tiesiog įrašome į laukus:
kurjerio kaina, terminalo kaina, pašto skyriaus kaina. ( 2.c ) pavyzdys.

2.c.pav

Jeigu norima naudoti siuntimo kainą pagal svorį - šiuos laukus paliekame tuščius.
Fiksuotas kainas galima parinkti individualiai, palikus metodo laukelį tuščią, jo kainą bus
parinkta iš svorio pagal kainą lentelę. Užpildžius šį lauką, kaina bus fiksuota.

MB „Eshoper“
Jurbarko 2A,
Kaunas LT-47183
Lietuva

Įmonės kodas: 303039417
PVM mokėtojo kodas: LT100007661213
Bankas: AB Swedbank
Atsisk. sąskaita: LT04 7300010135125640

+370 61212 494
simonas@eshoper.lt
www.eshoper.lt

Kaina pagal svorį
Norint naudoti kainą pagal svorį, privaloma prieš importavimą spustelėti Eksportuoti CSV
mygtuką prie Eksportuoti kainą pagal svorį nurodymo. (2.c) pavyzdys. Taip gausite teisingą
CSV dokumento formatą, kurį tiesiog reikės užpildyti. (2.d) pavyzdys.

2. d. pav.

Jeigu tam tikro svorio prekės negali būti siunčiamos per tam tikrą siuntimo metodą - kainos
laukelį paliekame tuščią arba įrašome -1.
Tokiu atveju šis metodas nebus rodomas, jeigu pirkinių svoris viršys prieš tai nurodytą svorį.
(2.d) pavyzdyje siuntimo per pašto skyrių metodo nerodys, kai pirkinių svoris viršys 10
kilogramų.
Užpildę dokumentą jį išsaugome, dedame į importavimo laukelį ir išsaugome nustatymus.
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Kaina pagal šalį
Jeigu norima naudoti fiksuotą siuntimo kainą į visas šalis – įrašome fiksuotą kainą į siuntimo į
užsienį kainos laukelį. Jeigu norima naudoti atskiras kainas į tam tikras šalis - šį laukelį
paliekame tuščią.
Norint naudoti kainą pagal šalį, prieš tai turime spustelėti Eksportuoti CSV prie Eksportuoti
kainą pagal šalis nurodymo. (2.c) pavyzdys. Taip gausime teisingą CSV formato dokumentą,
kurį reikės tiesiog užpildyti. (2.e) pavyzdys.

2. e. pav.

Dokumente matome šalies ISO kodą ir kainą. Užpildę dokumentą jį dedame į importavimo
laukelį prie Importuoti kainą pagal šalis nurodymo (2.c) pavyzdys ir išsaugome nustatymus.
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Siuntimas į atrinktas šalis
Norint apriboti siuntimą į kelias šalis, tai galime padaryti nustatant Specific Countries prie
Siųsti į galimas šalis nurodymo. (2.c) pavyzdys. Tuomet įspaudę CTRL (CMD ant MAC)
klavišą renkamės šalis į kurias norime siųsti siuntinius. (2.f) pavyzdys. Ir išsaugome
nustatymus.

2. f. pav.
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Lipdukų generavimas
Lipdukų masinis generavimas
Lipdukų generavimas gali būti atliekamas dviem būdais. Pirmasis, kai norima generuoti
lipdukus masiškai (angl. Mass Action). Antrasis, kai lipdukas kuriamas atskiram užsakymui
dedant siuntinio prekes į atskiras pakuotes.
Norint lipdukus generuoti masiškai (angl. Mass Action) – užsakymų sąraše pasirenkame
sužymėdami varneles užsakymams, kuriems norima generuoti lipdukus (šie užsakymai turi
būti būtinai su pasirinktu vienu iš LP EXPRESS pristatymo būdų). Tuomet Actions sąraše
pasirenkame Generuoti LP Express lipduką. (3.a) pavyzdys.

3. a. pav.

Sugeneravus lipdukams, galime juos atsispausdinti pasirinkdami užsakymus su
sugeneruotais lipdukais ir paspauskite Print Shipping Labels. (3.a) pavyzdys. Lipdukai bus
bus generuojami pagal nustatymuose pasirinktą numatytą dėžės dydį bei formatą.
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Lipdukų generavimas siuntiniui iš daugiau dalių
Norint generuoti lipduką siuntiniams, kurie turi daugiau kaip vieną pakuotę, einame į naujai
sukurtą užsakymą ir spustelime mygtuką Ship. (3.b) pavyzdys.

3. b. pav.

Einame žemyn ir suradę pažymime varnelę prie Create Shipping Label. (3.c) pavyzdys.

3. c. pav.

Spaudžiame mygtuką Submit Shipment.. (3.c) pavyzdys.

Tuomet atsiradusiame lange, turime pasirinkti pakuotes ir prekes, kurias į jas dėsime. (3.d)
pavyzdys.
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3. d. pav.

Toliau, šiuos veiksmus atlikę, spaudžiame Save ir lipdukas bus sugeneruojamas.
Siuntinio dėžutės dydis šiuo atveju bus parenkamas automatiškai pagal įvestus matmenis.
Jeigu matmenų neįvedame, dėžutės dydis bus nustatytas pagal numatytą dėžutės dydį
modulio nustatymuose.
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3. e. pav.

Siuntinio lange matysite sugeneruoto užsakymo identifikacijos numerį. Informaciją apie
terminalą arba pašto skyrių. Norint atspausdinti lipduką spaudžiame Print Shipping Label.
(3.e) pavyzdys.

Manifesto generavimas
Norint sugeneruoti manifestą. Galime tai padaryti tiek Orders tiek Shipments lange
pasirinkę norimus užsakymus arba siuntinius - Actions sąraše spaudžiame Generuoti LP
Express manifestą. (3.a) pavyzdys.

3. a. pav
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Užsakymo sekimas
Norint sekti užsakymo statusą tereikia spustelėti ant užsakymo identifikacijos numerio ( 3.e )
pavyzdys. Number laukas. Iššokusiame lange matysite siuntos informaciją. ( 3.f ) pavyzdys.

3. f. pav.

Siuntos informacija automatiškai atnaujinama kas valandą nuo pirmadienio iki šeštadienio.
Įsitikinkite, kad serveryje yra tinkamai nustatytos periodinės el.parduotuvės užduotys
(cronjob).

Dėmesio!
Šis modulis gali neveikti pilnai, jei yra pakeisti Magento platformos core failai, naudojamas
unikalus el.parduotuvės dizainas ar atskiri jo elementai, specifiniai moduliai.
Visus klausimus susijusius su šio modulio integravimu ar priderinimu prie Jūsų
el.parduotuvės rašykite lpexpress@eshoper.lt

MB „Eshoper“
Jurbarko 2A,
Kaunas LT-47183
Lietuva

Įmonės kodas: 303039417
PVM mokėtojo kodas: LT100007661213
Bankas: AB Swedbank
Atsisk. sąskaita: LT04 7300010135125640

+370 61212 494
simonas@eshoper.lt
www.eshoper.lt

