
PrestaShop prekių importavimo modulis versija 8.x.x

Diegimo ir naudojimosi instrukcija v8.0
(Priedas prie prekių importavimo modulio pirkimo/pardavimo sutarties)

1. Naudojami terminai:
1. Vykdytojas – MB „Optimalus kodas“ atstovas;
2. Modulis – Vykdytojo parduotas prekių importavimo modulis;
3. Užsakovas – Modulį įsigijęs asmuo ar įmonė;
4. Tiekėjas – informaciją Moduliui pateikianti sistema;
5. Sistema – Užsavovo naudojama Prestashop sistema įskaitant ir serverį;

2. Modulio savybės:
1. Importuoja prekes pagal jūsų atliktus modulio nustatymus + tiekėjo pateikta informacija;
2. Importuoja TIK pasirinktų Tiekėjo kategorijų prekes į nurodytas Jūsų sukurtas kategorijas;
3. *Importuoja  TIK  pasirinktų  Tiekėjo  gamintojų  prekes  (jei  nepasirenkate  nė  vieno  –

importuoja visų);
4. Importavus  prekes,  atnaujinama  TIK  kiekis,  kaina,  mokesčių  taisyklė,  atributai

(pasirinkimai)  ir  būsena  (priklausimai  nuo  nustatymo),  todėl  prekės  pavadinmą,
apibūdinimą ir kitą informaciją galite laisvai redaguoti;

5. Modulis  gali  dirbti  kartu  su  kitais  mano  importavimo  moduliais,  bei  rankiniu  būdu
įkeltomis prekėmis Sistemoje;

6. Galite nustatyti prekių antkainį procentais 47 skirtinguose kainų diapazonuose;
7. Galite nustatyti papildomus antkainius pagal kategoriją ir gamintoją*;
8. Ištrina, išjungia arba nustato kiekį 0 prekėms dingusioms iš Tiekėjo sąrašo;
9. Importuoja tik tas prekes, kurių kiekis viršija nustatytą modulyje;
10. Importuoja prekes išjungas/įjungas arba junginėja pagal prekės kiekį;

3. Reikalavimai sistemai:
1. RAM – memory_limit : 1-2G;
2. Sesijos limitas – min. 1 val.;

4. Rekomendacija:
1. VPS;
2. SSH;

5. Diegimas:
1. Įkelkite ir įdiekite Modulį;
2. Įveskite Tiekėjo nustatymus skiltyje “Supplier settings” ir išsaugokite;

1. “Price coefficient” nustatymas skirtas perskaičiuoti kainai, jei tarkime Tiekėjas pateikia
kainas su PVM, o jums reikia be PVM (nes prekėms priskiriate mokesčių taisyklę);

2. „Currency  index“  naudojama,  jei  reikia  konvertuoti  valiutą,  t.  y.  Tiekėjas  pateikia
kainas na jūsų Sistemos valiuta;

3. Nustatote  antkainius.  Antkainius  galite  nustatyti  47  kainų  grupėms.  Kainų  intervalai
nurodyti  prekių  kainoms  dar  nepritaikius  mokesčių  taisyklės.  Išsaugote  nustatymus.
Pakeitus antkainių nustatymos kainos naujos atsiras tik paleidus arba praėjus automatiniam



importui.  Taip  pat  yra  laukas  fiksuotam antkainiui  įvesti.  Ten  antkainis  nurodomas  be
mokesčių.

4. Modulio nustatymuose „Import settings“ atlikite pagrindinius importo nustatymus:
1. „Import  if  quantity  more  then“  -  nurodykite  virš  kokio  kiekio  turinčias  prekes

importuoti. Jei nurodysite -1, tuomet importuos ir prekes, kurių kiekis 0;
2. „Product status“ - nurodykite importuojamų prekių būseną;
3. „If product no more in supplier DB“ - nurodykite kaip elgtis su prekėmis kurių nebėra

Tiekėjo sistemoje;
4. „Features type“ - nurodykite kokio tipo ypatybes norite, kad Modulis kurtų:

1. „Customized“ - Sistema veiks greičiau, bet ypatybių nebus galima naudoti filtrams;
2. „Pre-defined“ - labiau apkraus Sistemą, bet ypatybes bus galima naudoti filtruose;
3. Svarbu:  pakeitus  šį  nustatymą  naujo  tipo  ypatybės  bus  keliamos  tik  naujai

importuojamoms prekėms;
5. „Email  to  send  info  about  finished  import“  -  nurodykite  el.  paštą,  jei  norite  gauti

ataskaitas apie įvykusius importus;
6. „Search indexing after import“ - nurodykite ar perindeksuoti prekes po importavimo.



5. Atlikite prekių nustatymus pagal nutylėjimą:

6. Išsaugokite nustatymus;
7. Atnaujinkite  Tiekėjo  kategorijų  sąrašą  „Renew  supplier  categories“.  Taip  bus  įkeltos

naujausios Tiekėjo kategorijos;
8. Norimoms importuoti  kategorijoms  parenkate  į  kurią  Sistemos  kategoriją  importuoti  ir

kokius  papildomus  antkainius  taikyti  kategorijoms.  Išsaugokite  nustatymus.  Svarbu:
kategorijas nustatinėkite atsakingai, nes vėliau pakeitus nustatymą jau importuotos prekės
neperšoks į naują kategoriją. Atsinaujins tik kainos pagal antkainius;



9. *Atnaujinkite Tiekėjo gamintojų sąrašą „Renew supplier vendors“. Taip bus įkelti naujausi
tiekėjo  gamintojai.  Nustatykite  kokių  gamintojų  prekes  norite  importuoti  ir  kokius
papildomus antkainius taikyti gamintojams. Svarbu: jei nenustatysite nė vieno gamintojo,
tai bus importuojamos visų gamintojų prekės;

10. Leidžiate  importavimą!  Tai  galima padaryti  įvedus  nuorodą  į  naršyklę,  arba  naudojant
komandą konsolėje (SSH).



11. Turėkite kantrybės. Pirminis prekių įkėlimas gali trukti nuo kelių minučių iki kelių valandų
priklausomai nuo pasirinktų kategorijų kiekio, Tiekėjo informacijos pateikimo būdo ir jūsų
Sistemos greičio;

12. Importavimo nuorodą įkelkite į  CRON automatiniam importavimo paleidimui.  Svarbu:
atnaujinimus paleidinėkite ne dažniau nei kartą per valandą;

6. Naudojimas:
1. Reguliariai patikrinkite ar Tiekėjas neįkėlė neįkėlė naujų kategorijų į savo sistemą „Renew

supplier categories“;
2. Retkarčiais patikrinkite Modulio veiksmų žurnalą. Mygtukas „Log“;

7. Kainos skaičiavimas:
1. Kainą  sudaro  aštuonios  dedamosios:  Tiekėjo  patekiamai  kaina,  kainos  koeficientas,

valiutos indeksas, antkainis  pagal kainos rėžį, kategorijos antkainis, gamintojo antkainis,
fiksuotas antkainis ir mokesčių taisyklė;

2. Iš Tiekėjo gauta kaina pirmiausia padauginama iš kainos koeficiento, jei reikia pašalinti
PVM ar pan.;

3. Gauta  suma  dauginama  iš  valiutos  indekso,  jei  reikia  konvertuoti  valiutą.  Gauta  suma
naudojama kaip didmeninė kaina ir galutinės kainos skaičiavimams;

4. Pagal dabar turimą kainą parenkamas antkainio procentas ir jis pritaikomas;
5. Tuomet pristaikomas kategorijos ir gamintojo antkainiai;
6. Galiausiai pridedamas fiksuotas antkainis. Ši kaina yra įrašoma į Sistemą kaip kaina be

mokesčių;
7. Sistema pritaiko jūsų nustatytą mokesčių taisyklę;

Įsigijus Modulį Jums priklauso vienas Modulio diegimas į Jūsų nurodytą Sistemą. Pageidaujant Vykdytojas Modulį įdiegs, ištestuos ir paleis.

Vykdytojas neteikia garantijos, jei Modulis nustoja veikti dėl pasikeitimų Tiekėjo sistemoje, Sistemoje (įskaitant, bet neapsiribojant versijos
atnaujinimu) ar Užsakovo kaltės (įskaitant, bet neapsirobojant savavališku modulio programavimu).

Svarbu: Modulį kopijuoti, platinti, kurti jo pagrindu kitus modulius gali tik Vykdytojas.

* Ne visų tiekėjų moduliai gali turėti šį funcionalumą.


