
IpakaPRO lietošanas pamācība. 

02.02.2013. 

IpakaPRO sadaļa ir radīta, lai atvieglotu pasūtījumu pieteikšanu un pārvaldīšanu, kā arī, lai varētu veikt 

konta papildināšanu un pēcapmaksas rēķinu pārvaldīšanu. 

Kā reģistrēties? 

Lai veiktu reģistrāciju: 

1) Jums jāspiež uz reģistrācijas pogas; 

 

2) Jāievada visi pieprasītie dati; 

3) Pēc datu ievades, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite, kura Jums būs jāapstiprina; 

4) Pēc saites apstiprināšanas, ar saglabāto e-pastu un paroli, pieslēdzieties ipakaPRO, nospiežot uz 

zaļās bultiņas. 

 

Kā lietot ipakaPRO? 

Lai rīkotos ar ipakaPRO ir jāizmanto 2 izvēlnes: 

1) Pirmā izvēlne paredzēta, lai Jūs varētu: 

- atvērt galveno izvēlni nospiežot uz „Profils”; 

- papildināt ipakaPRO kontu nospiežot uz „Papildināt kontu”; 

- beigt darbu, nospiežot uz „Beigt darbu”. 

 



2)  Otrā, galvenā izvēlne paredzēta, lai: 

- pieteiktu pasūtījumus, nospiežot uz „Pieteikt pasūtījumu”; 

- apskatītu pasūtījumu arhīvu un statusus, nospiežot uz „Pasūtījumu arhīvs”; 

- saglabātu un pārvaldītu adrese, nospiežot uz „Adrešu grāmata”; 

- mainītu saglabātos datus, nospiežot uz „Konta uzstādījumi”; 

- papildinātu ipakaPRO kontu, nospiežot uz „Papildināt kontu”; 

- iegūtu informāciju par ipakaPRO, nospiežot uz „ipakaPRO”. 

Kā pieteikt pasūtījumu ipakaPRO? 

1. Lai pieteiktu pasūtījumu, ipakaPRO galvenajā izvēlnē spiediet uz „Pieteikt pasūtījumu”. 

 

2. Pasūtījumu pieteikšanas logā ievadiet pasūtījuma parametrus un spiediet „Iegūt cenu”. 

 

3. Izvēlieties piemērotāko no pakalpojumiem, spiežot uz „Pasūtīt kurjeru”. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ievadiet pasūtījuma datus un spiediet pogu „Turpināt”. Lai saglabātu ievadītās adreses, 

ielieciet „V” laukos „Saglabāt adrešu grāmatā”. 

 

5. Ievadiet pasūtījuma paņemšanas datumu un laiku, un spiediet pogu „Turpināt”. 

 



6. Pārliecinieties vai ievadītā informācija ir pareiza, aplieciniet, ka esat iepazinies ar noteikumiem 

un spiediet „Apstiprināt pasūtījumu”. Ja vēlaties veikt labojumus ievadītajos datos, spiediet uz 

pogas „Atpakaļ” un veiciet nepieciešamos labojumus. 

  

7. Izvēlieties apmaksas veidu, lai apstiprinātu pasūtījumu spiediet „Veikt apmaksu” . Ipaka PRO 

sadaļā ir pieejami sekojoši apmaksas veidu: 

- Apmaksa ar kredītkarti; 

- Apmaksa ar PYPAL; 

- Apmaksa ar pēcapmaksas rēķinu; 

- Priekšapmaksa, iemaksājot naudu ipakaPRO kontā; 

- Pēcapmaksa, slēdzot sadarbības līgumu. Pēcapmaksa pieejama klientiem, kuru pasūtījumu 
daudzums ir vismaz 10 pasūtījumi mēnesī. 



 

Jautājumu un skaidrību gadījumā sazinieties ar mūsu draudzīgo klientu servisu: 
 
Telefons 

 

+371 27172795 (darba dienās no 9:00-17:00) 

 
E-pasts 

 

info@ipaka.lv 

 
Skype 

 

ipaka_info (darba dienās no 9:00-17:00) 

 
Čats ar klientu servisu 
 

 

Uzdod jautājumus mūsu klientu servisam, ierakstot ziņu čata logā, lapas labajā malā (darba 
dienās no 9:00-17:00) 

 


