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Dokumento versijų istorija
Versija Data Komentaras Keitė
1.0.0 2018-11-29 Pirminis leidimas UAB „BaltiCode”

Apibrėžimai
 VENIPAK API – Aktyvi programavimo sąsaja, kuri leidžia prekybininkui siųsti siuntinių

duomenis, atsispausdinti pakuotės lipdukus bei manifestus iš VENIPAK. Taip pat jis suteikia
galimybę iškviesti kurjerį nepaliekant Magento administravimo pulto.

Funkcijų aprašymas
 Klientai gali naudotis VENIPAK kurjerių tarnybos paslaugomis visoje Lietuvoje, Latvijoje ir

Estijoje.
 Prekybininkai sudarę VENIPAK elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių

duomenis į VENIPAK serverį ir atsispausdinti VENIPAK PDF siuntos lipduką iš Magento
administravimo pulto.

 Prekybininkai sudarę VENIPAK elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių
duomenis į VENIPAK serverį ir atsispausdinti VENIPAK PDF siuntos krovinių deklaraciją
(kitaip vadinamą siuntos manifestu) iš Magento administravimo pulto.

 Prekybininkai  sudarę  VENIPAK  elektroninių  paslaugų  teikimo  sutartį,  galės  iškviesti
VENIPAK kurjerius siuntų paėmimui naudodamiesi Magento administravimo pultu.

 Prekybininkai  turės  galimybę  nustatyti  skirtingas  siuntimo  kainas,  maksimalius  siuntinių
svorio dydžius  bei kainą nuo kurios siuntimas gali  būti  nemokamas,  kiekvienai  siuntimo
šaliai atskirai.

 Pirkėjai turės galimybę pasirinkti siuntos pristatymo būdą: kurjeriu nurodytu adresu arba į
Pickup taškus.

 Modulis taip pat suteikia galimybę kurti skirtingus tiekimo sandėlius iš kurių kurjeriai paima
užsakymus.

 Yra  galimybė,  kiekvienam  parduotuvės  vaizdui  (views)  naudoti  skirtingus  API
prisijungimus.  Tarkime,  jeigu  turite  skirtingus  vadybininkus  skirtingoms  šalims,  kurie
prižiūri parduotuves, jiems yra lengviau kontroliuoti savo parduotuvės veiklą. Pasirinkus tam
tikros parduotuvės vaizdą, ten yra galimybė susivesti atskirus API prisijungimo duomenis.
Jeigu  naudojate  tik  vieną  websąsają  (vienus  prisijungimus),  tada  juos  reikia  įvesti  tik  į
bendrą (default) vaizdą. 

Panaudojimo galimybės
 Prekybininkai  valdydami  užsakymus,  gali  siųsti  siuntinių  duomenis  į  VENIPAK  ir

atsispausdinti  VENIPAK siuntos  lipdukus  ir  krovinių  deklaracijas  nepalikdami  Magento
administratoriaus valdymo pulto.

 Turint vieną ar daugiau siuntinių, prekiautojai gali iškviesti kurjerį, kad paimtų prekes.
 Prekybininkai  gali  nurodyti  daugiau  nei  vieną  produktų  sandėlį  iš  kurio  kurjeriai  turėtų

paimti siuntas.
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 Prekybininkai gali diferencijuoti siuntimo kainas, maksimalius siuntinių svorius ir užsakymų
sumas nuo kurių siuntimas gali būti nemokamas, kiekvienai siuntimo šaliai atskirai.

 Prekybininkai turi galimybę pasirinkti galimus pristatymo būdus. Nuo šiol siuntiniai gali būti
pristatomi  kurjerių  į  nurodytą  ardresą  arba  pristatyti  į  Pickup  tašką.  Tačiau  galutinis
pristatymas priklauso nuo to ką pasirinko pirkėjas.

Sisteminiai reikalavimai
Palaikoma PHP versija nuo 7.1 versijos.

Magento reikalavimai
Dabartinis modulis dirba su šiomis Magento versijomis:

 2.1.x.
 2.2.x.

Diegimas ir konfigūravimas
Diegimo procedūrą sudaro du svarbūs žingsniai, darbinių failų įkėlimas į sistemos serverį per SSH
bei tinkamas sistemos nustatymų atlikimas.

Modulio įdiegimas į Magento elektroninės prekybos sistemą
Parsisiuntus  Venipak  modulį  iš  svetainės  balticode.com,  jį  reikia  išarchyvuoti.  Išarchyvavus,
aplankala  `app`  perkelti  į  šakninį  katalogą  (jei  toks  aplankalas  jau  egzistuoja,  tuomet  aplankus
sulieti). Tuomet prisijunkite prie serverio naudodamiesi SSH prieigą, nueikite į šakninį aplanką ir
paleiskite sękančias komandas:

• php bin/magento module:enable Balticode_Venipak

• php bin/magento setup:upgrade

• php -d memory_limit=2G bin/magento setup:di:compile

• php bin/magento setup:static-content:deploy lt_LT (Jei puslapyje naudojama lietuviu kalba)

• php bin/magento setup:static-content:deploy en_US

• php bin/magento indexer:reindex

• php bin/magento cache:flush

Po  modulio  diegimo  Magento  administravimo  panelės,  sistemos  nustatymuose  („Atvaizdas1“
„Atvaizdas2“), (System > Configuration > Shipping Methods > Venipak) rasite modulio nustatymo
formą.
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Atvaizdas 1: Magento administravimo panelė

Atvaizdas 2: modulio nustatymų vaizdas

Konfigūravimas
Teisingai įdiegtas modulis sukuria VENIPAK pristatymo metodą šioje administravimo pulto vietoje
(pvz. „Atvaizdas1“): 

System > Configuration > Shipping methods > VENIPAK

Sekančiame  skyriuje  aprašyti  nustatymų  formos  (formos  fragmentas  matomas  „Atvaizdas2“)
valdiklių reikšmės.
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Siuntimo metodo bendrųjų nustatymų paaiškinimai
Šiame poskyryje aprašyti VENIPAK pristatymo metodo nustatymų reikšmės, kurias galite pasiekti
per administravimo pultą: System > Configuration > Shipping methods > VENIPAK.

Nr. Pavadinimas Aprašymas
1 Enabled Šis  nustatymas  skirtas  įjungti  arba  išjungti  VENIPAK  siuntimo  metodą  el.

parduotuvėje.
2 User name Venipak suteiktas prisijungimo vardas prie siuntų valdymo sistemos.
3 Password Venipak suteiktas slaptažodis.
4 ID Venipak suteiktas identifikacinis numeris.

5
API URL adresas į kurį kreipiasi VENIPAK siuntų modulis, siųsdamas ir gaudamas

duomenis.  Pagal  nutylėjimą  naudojamas  demonstracinis  adresas
http://demo.venipak.com/  Tačiau  tikrais  atvejais  reiktų  naudoti
https://go.venipak.lt/

6 Sandbox Mode Čia  galima  nustatyti  specialų  modulio  veikimo  rėžimą,  kai  visos  užklausos  į
VENIPAK serverį interpretuojamos, kaip testinės.

7

Label format VENIPAK modulis suteikia galimybę pasirinkti iš dviejų siuntų lipdukų formatų.
„A4“, talpina iki 4 siuntos lipdukų viename A4 dydžio lape.
100x150,  tai  specialus  formatas  skirtas  specialiems  lipdukus  spausdinantiems
spausdintuvams.

8

Package type Čia galimos dvi galimybės „Per Items“ arba „Per order“. Pirmu atveju kiekviena
prekė interpretuojama, kaip atskiras pirkinys iš kiekvieno užsakymo. Šiuo atveju
kiekvienas siuntinys gauna po atskirą siuntos lipduką.
Antru  atveju  siunta  tai  visas  užsakymas  ir  lipdukas  formuojamas  tik  visam
užsakymui.

9 Send Consignor Data Čia pasirenkama ar rodyti siuntėjo įmonės duomenis.
10 Consignor name Siuntėjo įmonės pavadinimas.
11 Consignor company code Siuntėjo įmonės kodas.
12 Consignor country Šalis, kurioje veikia įmonė.
13 Consignor city Miestas, kuriame įsikūrusi įmonė.
14 Consignor address Adresas, kuriuo įsikūrusi įmonė.
15 Consignor post code Siuntėjo įmonės pašto kodas.
16 Consignor Person Siuntėjo įmonės kontaktinis asmuo.
17 Consignor tel. Įmonės kontaktinio asmens telefono numeris.
18 Consignor email Siuntėjo įmonės elektroninis paštas.

19

Warehouse VENIPAK modulis suteikia galimybę įvesti daugiau nei vieną sandėlį. Kiekvieno
užsakymo atveju bus galima parinkti siuntų paėmimo sandėlį. Tai patogu tiems
pardavėjams, kurie turi daugiau nei vieną tiekimo sandėlį.
PIRMOJE EILUTĖJE ESANTIS SANDĖLIS LAIKOMAS PAGRINDINIU.

20 Carrier Pristatymo tipas, kai siunta pristatoma kurjeriu nurodytu adresu.
21 Default carrier price Numatyta pristatymo kaina.
22 Carrier free from Užsakymo suma, nuo kurios taikomas nemokamas pristatymas.
23 Condition carrier price Šioje  dalyje  galima  pasirinkti  skirtingas  pristatymo  kainas,  priklausomai  nuo

svorio ar vertės. 

24

Ship to applicable countries Čia galima pasirinkti  iš dviejų variantų „All allowed countries“ arba „Specific
countries“. Pirmu atveju siuntimo metodas prieinamas visoms el.  parduotuvėje
nustatytoms  šalims.  Antru  atveju  atsiranda  „Ship  to  Specific  countries“
nustatymas,  kuris  leidžia  parinkti  tik  tas  šalis,  kuriose  pristatymo  metodas
galimas.

25 Ship to specific countries Laikant  „Ctrl“  (arba  „Cmd“  mygtuką  Mac  kompiuteriose)  galima  parinkti  tas
šalis, kuriose VENIPAK pristatymo metodas yra galimas
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26 Delivery time Pristatymo laikas. Laikas negali būti ansktesnis negu pildant siuntimo duomenis.
Laikas pateikiamas intervalais.

27
Show at checkout Atsiskaitymo  metu  rodomi  laukeliai,  kuriuos  pardavėjas  nori  rodyti  pirkėjui.

Pardavėjas  gali  pasirinkti  numatomus  sistemos  laukelius,  arba  rankiniu  būdu
pasirinkti tik tuos, kurie jam aktualūs.

28 Pickup Pristatymo tipas, kai siunta pristatoma į Pickup taškus.
29 Pickup price Numatyta kaina už pristatymą į atsiėmimo tašką.
30 Allowed methods Pardavėjas nustato, kokie galimi prekių nustatymo metodai. 

Siuntimo metodo nustatymai prie kiekvieno užsakymo
Praeitame poskyryje yra aprašyti bendrieji siuntimo metodo nustatymai, kurie gali būti naudojami,
kaip  globaliai,  taip  ir  pagal  kiekvieną  parduotuvę,  kuri  veikia  Magento  aplinkoje,  individualiai.
Tačiau  egzistuoja  papildomas  nustatymų  rinkinys  prie  kiekvieno  užsakymo.  Jų  pagalba  galima
kiekviename užsakyme parinkti atitinkamus siuntimo metodo parametrus.

Norint pasiekti siuntimo metodo parametrų formą reikia atidaryti kurį nors užsakymą iš užsakymų
sąrašo ir pereiti į kortelę su pavadinimu „Venipak“:

Atvaizdas 3: Venipak nustatymų forma užsakymo formoje

Žemiau pateikiamas kiekvieno nustatymo aprašymas:

Nr. Pavadinimas Aprašymas
1 Order Doc Nr Užsakymo numeris Venipak modulio duomenų bazės lentelėje.
2 Delivery time Numatomas pristatymo laikas.
3 Pack‘ s Pakuočių skaičius.
4 Warehouse Sandėlis.  Čia  galima  pakeisti  sandėlį,  iš  kurio  kurjeris  turėtų  pasiimti  šio  užsakymo

siuntinius.
5 Return Doc. Čia nustatoma ar pirkėjui gražinami dokumentai.
6 Office no. Kabineto numeris.
7 Door code Durų kodas.
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8 Warehouse Nr. Sandėlis į kurį reikia pristatyti.
9 Courier Call Čia parenkama ar kurjeris prieš pristatymą privalo informuoti pirkėją telefonu.
10 Manifest Nr. Susijusio manifesto numeris į kurį bus įtraukti šio užsakymo duomenys.

El.  parduotuvės  administratorius  privalo  žinoti,  kad  visi  pakeitimai  įsigalios  tik  tada,  kai  bus
paspaustas mygtukas „Save“.

Svarbu įsidėmėti, kad nuo tos akimirkos, kai el. parduotuvės administratorius atspausdina užsakymo
lipduką ar manifestą ši nustatymų forma tampa neaktyvi ir jos parametrų keisti nebegalima.

Modulio naudojimosi instrukcijos
Žemiau pateikiamos instrukcijos, kaip naudotis pagrindinėmis modulio funkcijomis. Šios funkcijos
veikia tinkamai, tik jei modulio nustatymai yra teisingi ir jis suderinamas su el. prekybos platforma.

Siuntos lipdukų spausdinimas
VENIPAK siuntų modulis suteikia galimybę atsispausdinti parinktų užsakymų siuntos lipdukus ant 
nustatyto formato lapų.

Prieš spausdinant lipdukus pravartu žinoti:

 Lipdukus galima spausdinti dviem formatais – ant A4 dydžio lapo arba 100x150 mm dydžio
lipdukų.  Šio  formato  parinkimas  galimas  bendruose  sistemos  nustatymuose  (System  >
Configuration > Shipping Methods > Venipak > Label Format).

 Yra  galimybė  spausdinti  po  atskirą  lipduką,  kiekvienam  užsakymui  arba  kiekvieno
užsakymo pirkiniui atskirai. Tai nustatoma sistemos nustatymuose (System > Configuration
> Shipping Methods > Venipak > Package type).

Norint atsispausdinti vieno ar kelių užsakymų lipdukus reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Prisijungti prie el. parduotuvės administravimo aplinkos;
2. Pereiti į užsakymų skiltį Sales -> Orders („Atvaizdas4“);
3. Pažymėti reikiamą kiekį užsakymų („Atvaizdas5“);
4. Parinkti Venipak lipdukų spausdinimą iš veiksmų meniu ir spausti „Submit“.

Atvaizdas 4: Užsakymų skiltis
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Atvaizdas 5: Siuntos lipdukų spausdinimo seka.

Rezultate atsiunčiamas PDF failas su parinktų užsakymų siuntų lipdukais („Atvaizdas6“).

Atvaizdas 6: Siuntos lipdukų pavyzdys.

Krovinių deklaracijos, kitaip manifesto spausdinimas
VENIPAK siuntų modulis suteikia galimybę atsispausdinti parinktų užsakymų krovinių 
deklaracijas.

Norint atsispausdinti šio tipo deklaraciją reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Prisijungti prie el. parduotuvės administravimo aplinkos;
2. Pereiti į užsakymų skiltį Sales -> Orders („Atvaizdas4“);
3. Pažymėti reikiamą kiekį užsakymų („Atvaizdas7“);
4. Parinkti Venipak manifesto spausdinimą iš veiksmų meniu ir spausti „Submit“
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Atvaizdas 7: Manifesto spausdinimo procedūra.

Rezultate atsiunčiamas manifestas su visais tos dienos užsakymais („Atvaizdas8“):

Atvaizdas 8: Manifesto pavyzdys

Kurjerių iškvietimas
Norint iškviesti kurjerį būtina atlikti šiuos veiksmus:

1. Prisijungti prie el. parduotuvės administravimo aplinkos;
2. Pereiti į užsakymų skiltį Sales -> Orders;
3. Užsakymų sąraše paspaudus mygtuką „Call Venipak courier“:
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Atvaizdas 9: Venipak kurjerio kvietimo mygtukas.

Paspaudus ant pasirinkimo „Call Venipac courier“ atsiranda naujas langas, kuriame reikia
nurodyti duomenis:

Atvaizdas 10: Kurjerio iškvietimo langas. Po formos esančiame lauke rodomi einamosios dienos kurjerio kvietimai.

Žemiau pateikti formos „Kurjerio iškvietimas“ laukelių paaiškinimai:

Nr. Pavadinimas Aprašymas
1 Weight Privalomas laukas, kuriame nurodomas bendras siuntos svoris
2 Volume Privalomas laukas, kuriame nurodomas bendras siuntos tūris
3 Spp Siuntinių pavadinimai, pavyzdžiui: 2 dėžės ar viena paletė. Laukas nėra privalomas
4 Document nr. Susijusio dokumento su siunta, numeris
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5 Courier pickup 
date

Pasirenkama kurjerio atvykimo diena

6 Courier pickup 
time from

Pasirenkamas laikas nuo kurio galima priimti kurjerį

7 Courier pickup 
time to

Pasirenkamas laikas iki kurio galima priimti kurjerį

8 Warehouse Galima parinkti sandėlį į kurį turėtų vykti kurjeris.
9 Comment Trumpo komentaro kurjeriui laukas

Užpildžius  visus  nustatymų  laukus  spaudžiamas  mygtukas  „Call“.  Jei  kurjerio  kvietimas  yra
sėkmingas, pateikiamas pranešimas apie sėkmingai iškviestą kurjerį.

Pickup paslauga
Venipack Pickup taškai atnaujinami per ws. Siūlant Pickup paslauga, svarbu atsižvelgti į maksimalų
siuntos  svorį,  kuris  yra  nurodytas  Pickup  taškų  aprašymuose.  Papildomas  mokestis  už  prekės
atsiėmimą Pickup taškuose nustatomas  per  modulio  nustatymus.  Pasirenkant  šį  pristatymo būdą
COD (atsiskaitymas pick-up taške) paslauga negalima.

Modulio palaikymas
Jei susiduriate su problemomis naudodami šį modulį, prašome susisiekti su jo kūrėjais el. paštu. 
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Dėmesio.  Nustatant  kurjerio  kvietimo laiką  ir  datą  būtina  atsižvelgti  į  tai,  kad  pagal  nutylėjimą  data
parenkama esamos dienos, o „Time from“ laukas gauna vertę 8:00. Jei tai praeitas laikas ir su tokiais
parametrais  bus  mėginama iškviesti  kurjerį  sistema pateiks  klaidos  pranešimą.  Būtina  užtikrinti,  kad
parenkamas laikas visad vyktų ateityje, net jei tektų kurjerio kvietimą perkelti į sekančią dieną.
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