
“ALSO LATVIA” 
PIEGĀDE UZ PAKU SKAPJIEM  

NORĀDES PAR TO, KĀ IZMANTOT XMLLINK PASŪTĪJUMU VEIKŠANAI 

Šajā dokumentā ir aprakstītas prasības, kas jāievēro tālākpārdevējam, pasūtot preces no “ALSO Latvia” ar piegādi uz paku skapi. 

ALSO dod iespēju veikt pasūtījumus ar piegādi uz “Omniva” pakomāti (nejauciet ar “Omniva” kurjerpakalpojumiem), “DPD” paku skapjiem un, iespējams, uz 

līdzīgiem pakalpojumiem vēl citos tīklos, kas kļūst aizvien populārāki. 

 Piegāde uz “Omniva” pakomātiem Piegāde uz “DPD” paku skapjiem 

Produkti, ko var 
pasūtīt ar piegādi 
uz pakomātu/paku 
skapi 

Produkti, kas atbilst šādiem noteikumiem: 

1. sver mazāk par 30 kg; 
2. iepakojumu izmēri nav lielāki par 39 x 38 x 64 cm; 
3. tiek piegādāti no vietējās noliktavas (Latvijas 

klientiem — no Latvijas, Lietuvas klientiem — no 
Lietuvas, Igaunijas klientiem — no Igaunijas). 

XMLLink pieprasījuma veids CatalogRequest sniegs papildu 
informāciju, kurā būs norādīts, vai konkrēta produkta 1 gab. var 
pasūtīt uz Omniva paku skapi. 

CatalogItem/Product/Qty[@WarehouseID=1]/@PSOmniva 

should be equal to 1. 

 

Informācija sekos 

Pasūtījumā 
norādāmā papildu 
informācija 

Līdztekus standarta informācijai pakomāta pasūtījumā jāietver 
arī: 

- saņēmēja tālruņa numurs; 
- pakomāta ID (“Omniva” lauks “pakomāta indekss”). 

Ja šī informācija nebūs norādīta, noliktavā pasūtījumu nevarēs 
sagatavot nosūtīšanai. 
Set PurchaseOrder/OrderHeader/Transport/Carrier value to 
“OI”. 
PurchaseOrder/OrderHeader/OrderParties/DeliveryParty should 
be specified as following: 
<Party> 
   <ID>{Your-order_no}</ID> 
   <NameAddress> 
      <Name1>{Receipient Name}</Name1> 
      <Name2>{Receipient Phone No}</Name2> 
      <Address1>{Omniva field: ZIP}</Address1> 
      <Address2>{Omniva field: A5_NAME} {Omniva field: A7_NAME}</Address2> 
      <City>{Omniva parcel shop city}</City> 
      <PostalCode>{static value “1000”}</PostalCode> 
      <Country>{Omniva field: A0_NAME} </Country> 
   </NameAddress> 
</Party> 

 

Informācija sekos 

Paku skapja 
saraksta atrašanās 
vieta 

Paku skapju saraksts ir pieejams šeit: 

XML: https://www.omniva.ee/locations.xml,  

XSD: https://www.omniva.ee/locations.xsd,   

JSON: https://www.omniva.ee/locations.json,   

CSV: https://www.omniva.ee/locations.csv.  

Saraksts jāfiltrē pēc tipa (0 = paku skapis, 1 = pasta nodaļa) un 
valsts (EE = Igaunija, LV = Latvija, LT = Lietuva). 

Sarakstā ir iekļautas vietas, kas konkrētajā brīdī darbojas. 

Lauks “pakomāta indekss” satur pakomāta ID, kas jānorāda 
pasūtījumā. 

 

Informācija sekos 

Kas notiek, ja 
veiktais pasūtījums 
nav derīgs 

Pasūtījumu aizturēs noliktavā iepakošanas procesā un sazināsies 
ar klientu. 

 

Informācija sekos 
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