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Multisiuntos.lt XML ekporto modulio diegimo procedūros aprašymas ir 
naudojimosi instrukcijos 

PrestaShop platformai 
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Modulio diegimo procedūra 

Prieš diegiant modulį į el. prekybos sistemą Jūs turite turėti: 

 Multisiuntų XML eksporto modulį; 

 Prisijungimus prie savo el. parduotuvės administravimo aplinkos. 

Norint įdiegti modulį į el. prekybos sistemą reikia atlikti šiuos veiksmus: 

1. Prisijungti prie savo el. parduotuvės administravimo aplinkos; 

2. Pereiti į modulių valdymo panelę: Modules > Modules; 

3. Pasirinkus „Add new module“: 

 

4. Atsiradusioje formoje paspausti „Choose a file“ atverti kompiuterio katalogą, kuriame 

saugomas zip formatu suarchyvuotas modulis: 

 

5. Parinkti archyvą ir paspausti „Upload this module“. Po šio žingsnio modulis įkeliamas į sistemą.  

6. Modulių filtravimo meniu parinkite „Export“ kategoriją ir pasirodžius Multisiuntų moduliui, 

spauskite „Install“: 
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Po paskutinio veiksmo sistema turėtų pateikti modulio nustatymus, jei taip nenutiko galite į juos 

patekti toje pačioje modulių valdymo aplinkoje, per „Export“ kategoriją: 
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Modulio nustatymai 

Modulio nustatymai pasiekiami administravimo aplinkoje. Reikia naviguoti į modulių tvarkyklę 

Moduliai > Moduliai, ten rasti modulį „Multisiuntos“ ir jį konfigūruoti. 

Konfigūracijos formoje pateikiama nustatymų lentelė: 

 

Pirmiausiai reiktų modulį aktyvuoti: parenkame „Enable“ reikšmę „Yes“. 

Norint, kad modulis eksportuotų skirtingų vežėjų duomenis juos reikia susieti su kurjerių 

identifikatoriais: 

1. Paspaudus mygtuką „Add combination“ atsiranda nauja eilutė; 

2. „Shipping method“ stulpelyje parenkamas siuntimo metodas; 

3. „Courier identifier“ kurjerio identifikatorius. Tai gali būti atitikmuo siuntimo metodo, pvz. „DPD 

Pickup“1 siejamas su „DPD_LT“ kurjerio identifikatoriumi; 

4. Toliau lentelėje parenkamos kitos konfigūruojamo pristatymo metodo reikšmės, kaip kurjeris 

gali priimti siuntą šeštadieniais - „Saturday“, ekspress siuntimas - „Express“ ir t.t. 

5. Po visų reikiamų nustatymų būtina paspausti mygtuką „Update settings“. 

Naudojimasis modulio savybėmis 

Norint pasinaudoti modulio XML eksporto savybėmis reikia pereiti į administravimo aplinkos užsakymų 

sąrašą Orders > Orders. Sąraše pažymimi reikiami užsakymai: 

                                                     
1 Siuntimo metodų pavadinimai yra vartotojo nustatomi, todėl skirtingose el. parduotuvėse jie gali skirtis nuo čia 

pateiktų. 
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Po to kai parenkami visi reikalingi užsakymai veiksmų sąraše „Bulk actions“ reikia parinkti „Generuoti 

XML“. 

Po pastarojo veiksmo Jūsų naršyklė atsiunčia suformuotą XML failą į Jūsų kompiuteryje numatytą 

vietą. 

Žemiau pateikiamas atsiųsto failo pavyzdys: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<shipments version="1"> 

  <shipment> 

    <reference>259</reference> 

    <weight>2</weight> 

    <remark></remark> 

    <additional_information></additional_information> 

    <number_of_parcels>2</number_of_parcels> 

    <courier_identifier>dpdlt</courier_identifier> 

    <receiver> 

      <name>Vardenis Pavardenis</name> 

      <street>Gatvė 4</street> 

      <postal_code>4344</postal_code> 

      <city>Miestas</city> 

      <phone>4334</phone> 

      <email>vardenis@pavardenis.net</email> 

      <parcel_terminal_identifier>298354</parcel_terminal_identifier> 

      <country_code>LT</country_code> 

    </receiver> 

    <services> 

      <cash_on_delivery/> 

      <express_delivery>false</express_delivery> 

      <self_service>false</self_service> 
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      <loading_service>false</loading_service> 

      <saturday_delivery>false</saturday_delivery> 

      <insurance>false</insurance> 

      <proof_of_delivery>false</proof_of_delivery> 

    </services> 

  </shipment> 

</shipments> 

Galimos problemos 

Modulis yra sukurtas naudojant Balticode platformą. Ši platforma naudojama ne tik MultiSiuntų 

modulyje tačiau ir senesniuose DPD Lietuva bei Latvija moduliuose. Dėl šios priežasties Multisiuntų 

modulis kartais gali veikti ne tinkamai, pavyzdžiui nerodyti „Generuoti XML“ pasirinkimo užsakymų 

sąrašuose. Ši problema sprendžiama atnaujinant DPD modulius PrestaShop sistemoje, nes naujausioje 

versijoje suderinimo bėdos yra išspręstos. 

Modulio papildymas, pakeitimai 

 

Data Modulio papildymas, pakeitimai 

2016 02 02 Pakeista  Courier identifier: 

POST24_LT į OMNIVA_LT 

POST24_LV į OMNIVA_LV 

POST24_EE į OMNIVA_EE 

Pridėta  Courier identifier: 

TNT_LT 

TNT_LV 

TNT_EE 

DHL_LT 

DHL_LV 

DHL_EE 

UPS_LT 

UPS_LV 

UPS_EE 


