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Abstrakt
Qëllimi i këtij studimi është të shpjegojë se si duhet të ndërtohet një plan sigurie për
mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive dhe të nxjerrë në pah hapat
kryesorë që një plan i tillë duhet të mbulojë, në mënyrë që të sigurojë, që proceset dhe
informacioni kritik/sensitiv i tij do të jenë të disponueshme në rast se ndonjë fatkeqësi do të
efektojë institucionin.
Ky studim nisi si një nevojë konkrete e njërës prej bankave të nivelit të dytë në Shqipëri, e cila
mori kete inisisative me qëllim për të siguruar vazhdueshmërinë e biznesit në rast se i gjithë
ose një pjesë e institucionit do të efektohej nga ndonjë fatkeqësi.
Fatkeqësia mund të ndodhë në çdo kohë, kështu që çdo biznes duhet të jetë i përgatitur
paraprakisht, në mënyrë që të përballet me ngjarje të tilla. Në varësi të madhësisë dhe
natyrës së biznesit, hartohet një plan për të minimizuar efektet e incidenteve dhe për të
mbajtur biznesin funksional.
Për shkak të përparimit të Teknologjisë Informative (IT), biznesi në ditët e sotme varet
seriozisht në sistemet IT. Me zhvillimin e e-biznesit, shumë biznese nuk mund të mbijetojnë pa
qenë funksionalë 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë.
Gjatë viteve të fundit, si rezultat i rritjes së varësisë nga ana e biznesit ndaj sistemeve të
kompjuterizuara të informacionit, një incident mbi sistemet informative të tyre do të thotë
shkatërrim për këto biznese.
Me rritjen e tipeve të ndryshme të rreziqeve në internet, bota e biznesit është më e rrezikuar se
më parë. Fatkeqësi kanë ndodhur dhe do të ndodhin. Pra, ne duhet të kujdesemi dhe të
përgatisim biznesin tonë përpara se fatkeqësi të tilla të ndikojnë në organizatën tonë, në
mënyrë që të jemi në gjendje për t’i zbutur ato.

Fjalë Kyçe: Plan Sigurie, Vazhdueshmëri Biznesi, Incident, Emergjencë
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Abstract
The purpose of this work is to explain what is the Business Continuity Planning and to point
out the main steps that such plan should cover in order to insure that the critical processes of
the business will be up and running in case any disaster will effect the organization.
This study began as a concrete need of one of the commercial banks in Albania, which took
this inisisative in order to ensure business continuity in the event that all or part of the
institution will be efected from any disaster
Disaster might occur anytime, so each business must be prepared in advance in order to face
such events. Depending on the size and nature of the business, we design a plan to minimize
the disruption of disaster and keep our business remain competitive.
Due to the progression of Information Technology (IT), business nowadays depends seriously
on IT. With the development of e-business, many businesses can't even survive without
operating 24 hours per day and 7 days a week. As the result of the increased dependency by
the business over recent years on computerized information systems, a single downtime might
means disaster to their business.
With increase of different type of incidents such as Internet threats and malicious software
beside natural disaster and criminals, the business world has become more vulnerable than
before. Disaster did happen and it will happen. So we have to take care and prepare our
business before such disaster will affect our organization environment in order to be able to
mitigate them.

Keywords: Security Plan, Business Continuity, Incident, Emergency

IV

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Falenderime
Falenderoj Zotin që m’i bëri punët mbarë, për të mbaruar studimin tim të doktoraturës, për
të cilin më janë dashur shumë vite punë intensive. Kjo punë ka konsistuar në ndërtimin e
planit të sigurisë së informacioni nga ana teorike, aplikimin e tij në praktikë dhe
formalizimin e disertacionin final për këtë doktoraturë.
Një falenderim shumë i veçantë shkon për Prof. Dr. Kozeta Sevrani, e cila jo vetëm më ka
krijuar mundësi të vyera për t’u rritur nga ana akademike, por edhe më ka mbështetur me
shume dashuri në të gjithë këtë rrugëtim. Një pedagoge dashamirëse dhe gjithnjë e gatshme
për të ndihmuar si stafin akademik, ashtu edhe studentet, të cilët i trajton me përkujdesje të
veçantë.
Dua të falenderoj dhe të shpreh mirënjohjen time ndaj Profesorit të nderuar, që ishte dhe
udhëheqësi im në këtë punim, Prof. Dr. Ilia Ninka, i cili më ka mbështetur dhe ndihmuar
me sygjerimet e tij të vlefshme, jo vetëm gjatë periudhës së studimit e shkrimit të këtij
disertacioni, por që kur unë kam nisur studimet e mia në degën e informatikës.
Dëshiroj të falenderoj me shumë dashuri Sofinë, Joanin dhe Vasilikën, familjen time të
bukur, që më inkurajon gjatë gjithë kohës duke m’i bërë të gjitha sfidat e mija shumë më të
lehta, në sajë të dashurisë që më jep.
Në veçanti dua të falenderoj Valterin e vogël, Hildën dhe Alkidin, që më kanë ndenjur
pranë me qetësinë dhe idetë shumë frytdhënëse, duke bërë të mundur kapërcimin e
vështirësive të hasura gjatë këtij procesi.
Falenderoj gjithashtu kolegët e Departamentit ku punoj, në veçanti Elirën, Blerinën dhe
Nikun, me të cilët kam diskutuar dhe ndarë shumë shqetësime.
Faleminderit nga zemra!

V

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Përmbajtja
Abstrakt .................................................................................................................................. III
Falenderime ............................................................................................................................. V
Lista e Figurave ....................................................................................................................... X
Lista e Tabelave ..................................................................................................................... XI
Lista e Shkurtimeve ...............................................................................................................XII
Hyrje .................................................................................................................................... - 1 Kapitulli 1 - Qëllimi, objektivat dhe pyetjet kërkimore ...................................................... - 7 1.1 Qëllimi dhe objektivat e këtij studimi ....................................................................... - 8 1.2 Pyetjet e kërkimit (research questions) ..................................................................... - 9 1.3 Kontributet e këtij disertacioni ................................................................................ - 10 1.4 Kufizimet e këtij disertacioni .................................................................................. - 11 1.5 Metodologjitë e përdorura ....................................................................................... - 11 Kapitulli 2 - Si duhet të nisë plani i sigurisë ..................................................................... - 13 2.1 Roli i komitetit ........................................................................................................ - 15 2.2 Anëtarët e komitetit të sigurisë................................................................................ - 15 2.3 Skeduli i takimeve dhe vendimet e komitetit .......................................................... - 16 2.4 Ekipe të tjera në një plan sigurie dhe ndërveprimi i tyre ........................................ - 17 2.5 Përfitimet nga zhvillimi i BCP ................................................................................ - 19 2.6 Buxheti i projektit.................................................................................................... - 20 2.7 Procedura për miratimin e planit BCP .................................................................... - 21 2.8 Komunikimi i projektit BCP tek të gjithë punonjësit .............................................. - 23 Kapitulli 3 - Analiza e ndikimit të rreziqeve në proceset e biznesit.................................. - 24 3.1 Identifikimi i proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive ......................... - 26 3.2 Identifikimi i varësive që kanë proceset kritike ...................................................... - 27 3.3 Metodologjia e ndjekur për gjenerimin e rezultateve .............................................. - 27 3.4 Ndërtimi i pyetësorit................................................................................................ - 28 VI

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

3.5 Përpunimi i të dhënave të formularëve.................................................................... - 33 3.6 Veprimet që do të kryhen në rast të një emergjence ose katastrofe ........................ - 36 3.7 Struktura organizative që do të zbatohet në rast të një krize ................................... - 39 3.8 Pasojat nga ndalimi i proceseve .............................................................................. - 40 3.9 Plani i masave për mbrojtjen e proceseve kritike .................................................... - 41 3.10 Procedurat e ruajtjes së të dhënave ....................................................................... - 42 3.11 Trajnimi ................................................................................................................. - 42 Kapitulli 4 - Plani i rimëkëmbjes nga katastrofat .............................................................. - 43 4.1 Zgjidhje të mundshme për ndërtimin (Disaster Recovery Site) .............................. - 44 4.2 Kostot dhe tarifat e projektit.................................................................................... - 49 4.2.1 Dallimi në kosto .............................................................................................. - 49 4.2.2 Investimet e zakonshme në të dy vendet .......................................................... - 49 4.3 Ndërtimi i dhomës së serverave .............................................................................. - 52 4.3.1 Vendndodhja e dhomës se serverave brenda godinës ...................................... - 52 4.3.2 Punimet civile ................................................................................................... - 52 4.3.3 Struktura e ndërtesës ........................................................................................ - 53 4.3.4 Muret e brendshme të dhomës së serverave ..................................................... - 53 4.3.5 Hapësira e brendshme, dyshemeja industriale dhe tavani i varur .................... - 54 4.3.6 Mbrojtja nga uji ................................................................................................ - 56 4.3.7 Alarmi i evakuimit nga zjarri ........................................................................... - 56 4.3.8 Daljet e emergjencës ........................................................................................ - 56 4.3.9 Struktura e sistemit të kabllimit ....................................................................... - 57 4.3.10. Topologjia e strukturës së kabllove. .............................................................. - 58 4.3.11 Sistemi CCTV ................................................................................................ - 58 4.3.12 Dritat e emergjencës ....................................................................................... - 58 4.3.13 Sistemi BSM (Building Security Management) ............................................. - 58 4.3.14 Sistemi i kontrollit të aksesit fizik (Access Control System) .......................... - 59 4.3.15 Sistemi i alarmit nga vjedhjet (Intruder Alarm System) ................................. - 59 4.4 Instalimi elektrik ..................................................................................................... - 60 4.4.1 Instalimet elektrike kabllore ............................................................................. - 60 4.4.2 Tokëzimi........................................................................................................... - 61 4.4.3 Njësitë ndriçuese .............................................................................................. - 61 VII

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

4.4.4 Switch-et elektrike me dy burime .................................................................... - 62 4.4.5 Sistemi UPS...................................................................................................... - 62 4.4.6 Fikja emergjente (EPO) .................................................................................... - 63 4.5 Mbrojtja kundër zjarrit, tymit, ujit, temperaturës, lagështisë .................................. - 65 4.5.1 Sistemi i shuarjes së zjarrit ............................................................................... - 65 4.5.2 Sensorët e alarmit ............................................................................................. - 65 4.5.3 Sistemi i fikjes automatike ............................................................................... - 66 4.5.4 Sensorët e tymit ................................................................................................ - 66 4.6 Ventilimi dhe ajri i kondicionuar ............................................................................ - 66 4.7 Rregullat e tjera që do të aplikohen ......................................................................... - 68 Kapitulli 5 - Administrimi i fazës së rikuperimit të biznesit ............................................. - 74 5.1 Administrimi i fazës së rikuperimit të biznesit. ...................................................... - 75 5.1.1 Aktivizimi i skuadrës së rikuperimit të biznesit. .............................................. - 76 5.1.2 Vlerësimi i shkallës së dëmit dhe impaktit në veprimtarinë e biznesit. ........... - 76 5.1.3 Përgatitja e planit të detajuar të rikuperimit ..................................................... - 77 5.1.4 Monitorimi i progresit ...................................................................................... - 78 5.1.5 Informimi i vazhdueshëm................................................................................. - 78 5.1.6 Dorëzimi i procedurave tek njësitë përkatëse .................................................. - 80 5.1.7 Përgatitja e raportit për fazën e rikuperimit të biznesit .................................... - 80 5.2 Aktivitetet për rikuperimin e biznesit...................................................................... - 81 5.2.1 Burimet e energjisë dhe burime të tjera ........................................................... - 82 5.2.2 Ambientet, mjetet fikse dhe orenditë .............................................................. - 82 5.2.3 Sistemet e komunikimit .................................................................................... - 82 5.2.4 Sistemet e teknologjisë së informacionit (Hardware and Software) ................ - 83 5.2.5 Pajisjet e prodhimit........................................................................................... - 83 5.2.6 Pajisjet e tjera ................................................................................................... - 83 5.2.7 Magazinat dhe mallrat ...................................................................................... - 84 5.2.8 Tregtimi, shitjet dhe shërbimi ndaj klientit ...................................................... - 84 5.2.9 Burimet njerëzore ............................................................................................. - 84 5.2.10 Informacioni dhe dokumentacioni.................................................................. - 84 5.2.11 Pajisjet kancelarie ........................................................................................... - 85 5.2.12 Operacionet dhe administrata (Shërbimet Mbështetëse) ................................ - 85 VIII

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

5.3 Testimi i planit ........................................................................................................ - 85 Përfundime ........................................................................................................................ - 89 Shtojca 1 ............................................................................................................................ - 97 Pyetësori ............................................................................................................................ - 97 Shtojca 2 .......................................................................................................................... - 112 Plani i intervistave me njësitë e biznesit ......................................................................... - 112 Shtojca 3 .......................................................................................................................... - 114 Programi i përpunimit të informacionit të BIA ............................................................... - 114 Shtojca 4 .......................................................................................................................... - 127 Foto Para dhe pas ndërtimit ambjentit DR ...................................................................... - 127 -

IX

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Lista e Figurave
Figurë 1 Informacion i detajuar për çdo proces dhe vlerësimi i ndikimit të rreziqeve ..... - 29 Figurë 2 Tabelë për më shumë detaje mbi ndikimin e rreziqeve ...................................... - 30 Figurë 3 Informacion mbi shkëmbimin e informacionit për çdo proces ........................... - 31 Figurë 4 Lista e veprimeve në rast emergjence ................................................................. - 32 Figurë 5 Lista e pajisjeve .................................................................................................. - 33 Figurë 6 Lista e burimeve njerëzore .................................................................................. - 37 Figure 7 Struktura e menaxhimit te krizave ...................................................................... - 39 Figurë 8 Vendndodhja e dhomës së serverave .................................................................. - 53 Figurë 9 Specifikimet për instalimin e dyshemesë dhe tavanit të dhomës së serverave ... - 55 Figurë 10 Struktura e sistemit të kabllimit ....................................................................... - 57 Figurë 11 Struktura e sistemit të kabllimit ....................................................................... - 57 Figurë 12 Sensorët ............................................................................................................ - 59 Figurë 13 Ndriçuesit .......................................................................................................... - 61 Figurë 14 Sistemi UPS ...................................................................................................... - 63 Figurë 15 Fikja e emergjencës .......................................................................................... - 64 Figurë 16 Ventilimi .......................................................................................................... - 67 Figurë17 Skema e pajisjeve që do të instalohen ............................................................... - 71 Figurë 18 Paraqitja grafike e infrastrukturës ..................................................................... - 71 Figurë 19 Replikimi midis dy makinave virtuale qendrore ............................................... - 72 -

X

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Lista e Tabelave
Tabela 1. Hapat konkrete të planit dhe autoriteti miratues ............................................... - 22 Tabela 2 Lista e proceseve dhe niveli kritik ...................................................................... - 35 Tabela 3 Lista me numrin e printerave dhe skanerëve ...................................................... - 38 Tabela 4 Lista me numrin e telefonave / fax ..................................................................... - 39 Tabela 5 Pasojat nga ndalimi i proceseve ......................................................................... - 40 Tabela 6 Karakteristikat teknike ....................................................................................... - 47 Tabela 7 Karakteristikat e shërbimit ................................................................................. - 48 Tabela 8 Kostot e investimeve .......................................................................................... - 49 Tabela 9 Kostot e shpenzimeve ......................................................................................... - 49 Tabela 10 Investimet e zakonshme CAPEX në të dy vendet ............................................ - 50 Tabela 11 Investimet e zakonshme OPEX në të dy vendet ............................................... - 50 Tabela 12 Shpenzimet vjetore ........................................................................................... - 51 Tabela 13 Tabelë krahasuese për Zgjidhjen Hosted .......................................................... - 51 Tabela 14 Tabele krahasuese për zgjidhjen Rental ........................................................... - 52 -

Lista e Diagramave
Diagrama 1 Nderveprimi i ekipeve ................................................................................ - 18 -

XI

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Lista e Shkurtimeve
BMS

Building Management System

BCP

Business Continuity Plan

BCM

Business Continuity Management

ERT

Emergency Response Team

CIO

Chief Information Officer

CISO

Chief Information Security Officer

COBIT

Control Objectives for Information and related Technology

DRP

Disaster Recovery Plan

EDP

Electronic Data Processing

ERP

Enterprise Resource Planning

DRS

Disaster Recovery Site

HR

Human Resources

ID

Identity Card

CCTV

Closed-circuit television

IT

Information Technology

VBA

Visual Basic For Applications

ISACA

Information Systems Audit and Control Association

CMS

Crisis Management System

IS

Information Systems

ISO

International Standards Organization

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

IT

Information Technology
XII

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

KPI

Key Performance Indicators

LAN

Local Area Network

MAN

Metropolitan Area Network

NIST

National Institute of Standards & Technology

RTO

Recovery Time Objectives

RPO

Recovery Point Objective

EPO

Emergency power off

A/C

Air Conditioner

SLA

Service Level Agreement

VM

Virtual Machine

HP

Hewlett-Packard

WAN

Wide Area Network

UPS

Uninterrupted power supply

XIII

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Hyrje
Qëllimi i këtij studimi është të shpjegojë se si duhet të ndërtohet një plan sigurie për mbrojtjen e
proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive dhe të nxjerrë në pah hapat kryesorë që një plan i
tillë duhet të mbulojë, në mënyrë që të sigurojë, që proceset dhe informacionet kritike ose sensitive
te tij do të jenë të disponueshme në rast se ndonjë fatkeqësi do të efektojë institucionin.

Ky studim do të ndihmojë në strukturimin e planit të mësipërm të sigurisë, i cili do të
përgatisë organizatën për të përballuar fatkeqësitë dhe incidentet që mund të efektojnë atë
dhe në të njëjtën kohë të mbajë funksionale proceset dhe informacionet kritike / sensitive të
saj gjatë periudhës që është nën efektin e këtyre incidenteve.
Planifikimi i sigurisë përfshin gjithashtu edhe vlerësimin e rreziqeve ndaj proceseve të punës
së një organizate dhe krijimin e politikave dhe procedurave për të minimizuar ndikimin e
këtyre rreziqeve mbi ketë organizatë, nëse ato do të ndodhin. Qëllimi i hartuesit të planit
është të zbatojë një kombinim të politikave, procedurave dhe proceseve në mënyrë të tillë që
një ngjarje potencialisht negative të ketë sa me pak ndikim në biznes. Plani fokusohet
gjithashtu dhe në mbajtjen funksionale të operacioneve të biznesit me një infrastrukturë të
reduktuar. Nëse është afektuar vazhdueshmëria e proceseve kritike të punës atëherë vihet ne
funksionim ajo pjesë e planit që i dedikohet situatave të rikuperimit nga fatkeqësitë (DRP).
Qëllim tjetër i këtij studimi është edhe kthimi i proceseve të punës në normalitet, pasi është
kaluar situata emergjente. Gjithashtu, një pjesë tjetër e këtij studimi është të trajtojë dhe të
japë një zgjidhje për mbajtjen e planit të sigurisë funksional gjatë gjithë kohës duke
menaxhuar ndryshimet që ndodhin në organizatë dhe duke i trajtuar ato në mënyrë që të mos
cënojnë planin e vazhdueshmërisë.
Ky studim nisi si një nevojë konkrete e njërës prej bankave të nivelit të dytë në Shqipëri, e
cila filloi një projekt për ndërtimin e një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe
informacionit kritik të saj me qëllim për të siguruar nëpërmjet këtij plani vazhdueshmërinë e
biznesit në rast se i gjithë ose një pjesë e institucionit do të efektohej nga ndonjë fatkeqësi.
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Qëllimi i këtij projekti konsiston në përmbushjen e skenarëve të mëposhtëm:


Sigurimi i vazhdueshmërisë së biznesit nqs dhoma primare e serverave është jashtë
funksionit



Sigurimi i vazhdueshmërisë së biznesit nqs do kemi mos funksionim në masë të
kompjuterave të punonjësve



Sigurimi i vazhdueshmërisë së biznesit në qoftë se zyrat qendrore të kompanisë nuk janë
më funksional



Sigurimi i vazhdueshmërisë së biznesit në qoftë se punonjësit e institucionit nuk do të
jenë të disponueshëm për shkak të epidemive ose shkaqeve të tjera

Projekti për ndërtimin e këtij plani i cili do të përmbushë objektivat e mësipërme nisi në
fillim të vitit 2011.
Pas një procesi të gjatë dhe të vështirë, projekti përfundoi me sukses dhe u testua plotësisht
në Dhjetor 2013.
Duke qenë në rolin e menaxherit të projektit, më është dashur të kryej një punë shkencore,
organizative dhe teknike për ndërtimin e planit dhe gjithashtu për vënin në funksion të plotë
të tij.
Punët kryesore të kryera gjatë këtij projekti për të siguruar mbrojtjen nga skenarët e
mësipërm janë si më poshtë:


Aprovimi i fillimit të projektit nga drejtuesit e institucionit duke formatizuar objektivat e
tij;



Krijimi i komitetit të sigurisë në nivel menaxherial për marrjen e vendimeve thelbësore
për probleme të ndryshme gjatë projektit;



Analiza e detajuar e vlerësimit të rrezikut dhe të proceseve të punës të institucionit;



Ndërtimi i strategjisë për mbrojtjen nga emergjencat dhe vënia në funksionim e
ambientit, i cili do të shërbejë për rimëkëmbjen e vazhdueshmërisë së biznesit në rast
fatkeqësish;
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Ndërtimi i ambientit për rikuperim të biznesit në rast fatkeqësie dhe mundësia e
vendosjes të me shumë se 30 vendeve të punës të cilat do të përdoren nga punonjësit e
institucionit në rastin kur vendet e tyre të punës në zyrat qendrore të kompanisë nuk janë
funksionale;



Ndërtimi i një plani për menaxhimin e krizave;



Ndërtimi i dhomës se serverave në ambjentin e ndërtuar për rimëkembjen e biznesit në
rast fatkeqësish;



Kalimi i të gjithe funksioneve të IT-se nga dhoma primare e serverave në dhomën e
serverave që ndodhen në ambjentin e ndërtuar për rimëkëmbjen e biznesit në rast
fatkeqësish brenda 30 minutash;



Sinkronizimi në kohë reale i të dhënave ndërmjet dy dhomave të serverëve;



Lidhja e dhomave të serverëve me fibra optike (Dark Optical Fiber);



Monitorimi i të dy ambienteve (atij ku ndodhet dhoma primare e serverave dhe atij ku
ndodhet dhoma sekondare e serverave) në kohë reale për të siguruar disponueshmërinë e
tyre;



Testimi i planit dhe krijimi i strategjisë për mbajtjen e këtij pani funksional;

Jashtë dëshirave tona, fatkeqësitë në një formë apo një tjetër efektojnë çdo organizatë.
Pavaresisht faktit nëse fatkeqësia është natyrore, si për shembull një përmbytje apo tërmet,
apo fatkeqësi të shkaktuara nga njeriu, çdo organizatë do të ndeshet me ngjarje që
kërcënojnë proceset e tyre kritike të punës apo edhe vet ekzistencën e organizatës.
Organizatat e kujdesshme kanë plane dhe procedura për të ndihmuar në lehtësimin e
efekteve që këto fatkeqësi kanë mbi proceset kritike, si dhe për të shpejtuar kthimin në
funksionimin normal të tyre.
Fatkeqësia mund të ndodhë në çdo kohë, kështu që çdo biznes duhet të jetë i përgatitur
paraprakisht në mënyrë që të përballet me to. Në varësi të madhësinë dhe natyrës së biznesit,
hartohet një plan për të minimizuar efektet e incidenteve dhe për të mbajtur biznesin
funksional.
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Për shkak të përparimit të Teknologjisë Informative (IT), biznesi në ditët e sotme varet
seriozisht në IT. Me zhvillimin e e-biznesit (e-commerce), shumë biznese nuk mund të
mbijetojnë pa qenë funksionalë 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë. Gjatë viteve të fundit, si
rezultat i rritjes së varësisë nga ana e biznesit ndaj sistemeve të kompjuterizuara të
informacionit, një incident mbi sistemet informative të tyre do të thotë katastrofë për këtë
biznes.
Me rritjen e tipeve të ndryshme të rreziqeve në internet, bota e biznesit është më e rrezikuar
se më parë. Fatkeqësi kanë ndodhur dhe do të ndodhin. Pra, ne duhet të kujdesemi dhe të
përgatisim biznesin tonë përpara se fatkeqësi të tilla të ndikojnë në organizatën tonë, në
mënyrë që të jemi në gjendje për t’i zbutur ato.
Në qoftë se një plan sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacionit nuk ekziston, është e
domosdoshme që të merren masat për ndërtimin e tij. Për të ndërtuar një plan të tillë është
shumë e nevojshme mbështetja e drejtpërdrejtë e drejtorit të përgjithshëm ekzekutiv të
institucionit dhe bordit drejtues të tij (Rama Lingeswara Satyanarayana Tammineedi, 2012)
(Varun Maheshwari; Rahul; Kumar Gaurav and Chandan Kumar Singh , 2010 ). Një plan i
tillë nuk mund të funksionojë pa mbështetjen e mësipërme. Projekte kaq të rëndësishme sa
plani i vazhdueshmërisë së biznesit, duhet te aprovohen nga bordi drejtues para nisjes së tyre
në mënyrë që të sigurohet përkushtimi i nevojshëm i të gjithë burimeve njerëzore. Duke qenë
se është një plan që përfshin të gjithë institucionin dhe kërkon një kohë të konsiderueshme të
punonjësve të secilit prej tyre si dhe një buxhet të dedikuar, atëherë vetëm mbështetja e
drejtuesve të lartë mund të sigurojë që një plan i tillë do të ecë me sukses. Në të kundërt, në
qoftë se personi përgjegjës i vendosur për drejtimin e projektit, nuk arrin të marrë mbështetjen
e drejtuesve te lartë të institucionit, nuk do të mund ta zhvillojë një plan të tillë.
Në kapitujt e mëposhtëm jepet me detaje se si ndërtohet dhe bëhet funksional plani i sigurisë
për mbrojtjen e proceseve dhe informacionit kritik ose sensitiv. Puna në këtë disertacion është
organizuar në pesë kapituj, për të paraqitur informacionet e nevojshme dhe për të prodhuar
rezultatet përkatëse:


Kapitulli i parë është një hyrje për fushën e hulumtimit. Ai është i organizuar rreth
argumenteve të lidhura me njëra-tjetrën e që janë vendimtare në të kuptuarit e qëllimit
dhe objektivave të këtij studimi, ku tregohet nevoja për ndërtimin e një plani sigurie që
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do të mbrojë organizatat nga çdo fatkeqësi që mund te afektojë proceset e tyre të biznesit,
duke siguruar vazhdimësinë e punës në këto organizata
Në këtë kapitull paraqiten gjithashtu edhe metodologjitë e kërkimit, ku nëpërmjet
trajtimit dhe krahasimit të aspekteve të ndryshme që ndikojnë në kategorizimin e
metodave shkencore, paraqiten argumentet që mbështesin përdorimin e metodologjive
përkatëse në këtë studim.


Kapitulli i dytë. Në këtë kapitull paraqiten hapat që duhen ndjekur për te nisur një plani
sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive. Shpjegohen
strukturat organizative që duhen ngritur dhe mënyrën e funksionimit të tyre në mënyrë që
të sigurohet suksesi i planit.



Kapitulli i tretë analizon ndikimin e rreziqeve në proceset e biznesit që në terminologjinë
teknike njihet me termin BIA (Business Impact Analysis). BIA është një proces i
vazhdueshëm, i cili duhet të kryhet në mënyrë periodike, për të përcaktuar dhe vlerësuar
efektet e mundshme të një fatkeqësie, aksidenti apo emergjence që mund te afektojë
proceset kritike të biznesit. BIA është një pjesë thelbësore e planit të sigurisë.
BIA shërben si themel i planit të sigurisë së organizatës. Faktorët që duhen marrë
parasysh përfshijnë rëndësinë dhe nivelin kritik të të dhënave dhe aseteve të tjera të
organizatës, si dhe kostot e mos rimëkëmbjes së duhur të të dhënave dhe proceseve.



Kapitulli i katërt. Ky kapitull nxjerr në pah mundësitë që ekzistojnë në vendin tonë për
ndërtimin e një qendre alternative rikuperimi në rast fatkeqësie (Disaster Recovery Site).
Për të siguruar vazhdimësinë e aktiviteteve kritike të biznesit, në rast se të gjithë ose një
pjesë e ndërtesës primare është dëmtuar dhe në të nuk mund të kryhen proceset normale
të punës, çdo institucion duhet të ketë një vend / qendër alternative rikuperimi në rast
fatkeqësie (Disaster Recovery Site) si pjesë e planit të tyre të vazhdimësisë së biznesit.
Zgjedhja e një qendre alternative rikuperimi në rast fatkeqësish (Disaster Recovery Site)
është një pjesë thelbësore e planit të vazhdimësisë së biznesit.



Kapitulli i pestë paraqet fazat e rikuperimit të biznesit. Faza e rikuperimit të biznesit
synon rikthimin në gjendjen normale të veprimtarisë së njësive operacionale të
institucionit, që janë ndërprerë pjesërisht ose plotësisht si pasojë e një avarie të ndodhur.
-5-

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Nga këndvështrimi i institucionit kjo fazë konsiderohet si një nga faza më delikate të të
gjithë procesit të vazhdimësisë së biznesit (Business continuity management plan).
Efektiviteti i procedurave që do të shpjegohen në këtë kapitull kanë një ndikim të
drejtpërdrejtë në aftësinë e institucionit për të tejkaluar avarinë e ndodhur. Ky kapitull i
vazhdimësisë së biznesit (BCP) do të trajtojë fillimisht çështjen e administrimit të
procesit të rikuperimit të biznesit dhe në vijim do të shpjegojë procedurat që duhet të
ndiqen për rikuperimin e çdo veprimtarie specifike të ndërprerë nga avaria e ndodhur.
Një nga detyrat kryesore të fazës së rikuperimit të biznesit është dhe vlerësimi i dëmit të
ndodhur tek asetet apo sistemet që institucioni ka në pronësi.


Pjesa e fundit paraqet përfundimet e këtij studimi, në lidhje me qëllimin dhe objektivat e
vendosura në fillim. Në këtë studim janë propozuar zgjidhje, të cilat mundësojnë
ndërtimin e një plani i cili tregon mundësitë se si duhet te mbrohen proceset dhe
informacionet kritike ose sensitive të një organizate. Ky studim nxori në pah hapat
kryesorë që një plan i tillë duhet të mbulojë, në mënyrë që të sigurojë që proceset kritike
të biznesit do të jenë të disponueshme në rast se ndonjë fatkeqësi do të efektojë
institucionin.
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Qëllimi, objektivat dhe pyetjet kërkimore
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Qëllimi dhe objektivat e këtij studimi
Qëllimi i ketij studimi është të shpjegojmë se si duhet të ndërtohet një plan sigurie për
mbrojtjen e proceseve dhe informacionit kritik, ose sensitiv dhe të nxjerrë në pah hapat
kryesorë që një plan i tillë duhet të mbulojë, në mënyrë të sigurojë që proceset kritike të
biznesit do të jenë të disponueshme në rast se ndonjë fatkeqësi do të efektoje institucionin.
Plani i sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive në
terminologjinë teknike njihet gjithashtu edhe si plani i vazhdueshmërisë së biznesit
(Business Continuity plan) dhe në këtë dokument këto emërtime janë përdorur në mënyrë
ekuivalente.
Ky plan përkufizohet si një grup i plotë masash të nevojshme të cilat në rast fatkeqësish
sigurojnë organizatën që proceset e saj kritike të vazhdojnë funksionimin e tyre pa u
ndërprerë(mbase dhe në mënyrë të reduktuar për një kohë të shkurtër) duke u ndjekur nga
një fazë tjetër rekuperimi e cila synon kthimin e proceseve në gjendje normale duke qenë në
përputhje të plotë me të gjithë rregulloret administrative të cilat institucioni duhet t’i
plotësojë (Gjergji MULLA, Alkid ADEMI, 2014)
Plani i sigurisë kombinon në një procedurë të vetme elementë të ndryshëm, duke përfshirë
vlerësimin e riskut, analizën e ndikimit të biznesit dhe planifikimin për vazhdueshmërinë e
proceseve(R., Volume 2005, Issue 7, July 2005).

ISO 22301: 2012 është standarti mbi të cilin bazohet ky plan i cili specifikon kërkesat për të
planifikuar, krijuar, zbatuar, monitoruar dhe përmirësuar vazhdimisht një sistem për t’u
mbrojtur ndaj katastrofave (ISO22301, 2012).
Objektivat Kryesore të këtij studimi janë:
1. Të tregojë se si duhet të nisë një plan sigurie për mbrojtjen e

proceseve dhe

informacionit kritik ose sensitiv;
2. Të tregojë se si evidentohen proceset dhe informacionet kritike ose sensitive;
3. Të tregojë mënyrën se si duhet të menaxhohen incidentet që efektojnë organizatën;
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4. Të tregojë se çfarë masa duhen marrë për mbrojtjen e proceseve dhe informacionit kritik
ose sensitiv;
5. Të tregojë se si ndërtohet ambjenti për rikuperim në rast fatkeqësish (Disaster Recovery
Site)
6. Të tregojë hapat për kthimin e proceseve të punës në normalitet;
7. Të tregojë se si duhet mbajtur funksional plani i sigurisë;
8. Të tregojë se si duhet të bëhet testi i plotë i planit të sigurisë në mënyrë periodike për t’u
siguruar që plani është funksional dhe për të korrigjuar ndonjë devijim të tij.

1.2 Pyetjet e kërkimit (research questions)
Puna në këtë disertacion bazohet në një pyetje kryesore e cila fokusohet në gjetjen e një
mënyre efikase për të ndërtuar një plan i cili do t’i mundësojë organizatës funksionim e
proceseve të saj kritike dhe do të sigurojë mbrojtjen e informacionit të saj konfidencial / kritik
në rast se organizata do të efektohet nga rreziqe që do të ndikojnë seriozisht në rrjedhën
normale të proceseve të saj te punës.
Pyetja bazë e kërkimit formulohet si më poshtë:
Si duhet të ndërtohet një plan sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve
kritike / sensitive dhe kush janë pjesët kryesore përbërëse te tij?
Përgjigja për këtë pyetje do të jepet me detaje gjatë gjithë këtij studimi duke u bazuar në
praktikat më të mira për zgjidhjen e problemit të mësipërm, por edhe duke marrë parasysh
karakteristikat lokale, që janë të kushtëzuara nga mundësitë që rajoni ynë ofron për zgjidhjen
e këtij problemi, të cilat ndikojnë në modifikimin e disa prej proceseve të këtij plani.
Duke qenë se pyetja e mësipërme është shumë e përgjithshme, është e vështirë t’i jepet
përgjigje pa u copëzuar në disa pyetje më bazike, përgjigjet e të cilave do të tregojnë rrugën
që duhet ndjekur për ndërtimin e këtij plani.
Këto pyetje janë:
1. Si duhet të nisë një plan sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike /
sensitive?
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2. Si duhet të vlerësohet risku dhe impakti i tij mbi proceset kritike sensitive?
3. Si do të evidentohen proceset dhe informacioni kritik / sensitiv?
4. Çfarë masash duhet të merren për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike /
sensitive?
5. Çfarë hapash duhet të merren për kthimin në normalitet (Diasaster Recovery Phase)?
6. Si duhet të testohet plani i sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve
kritike / sensitive?
7. Si do mbahet ky plan funksional duke menaxhuar në mënyrë efikase ndryshimet që
ndodhin në organizatë?
8. Si duhet trajnuar stafi në mënyrë që të jetë i përgatitur për të përballuar rastet e
emergjencës?

1.3 Kontributet e këtij disertacioni
Informacionet dhe rezultatet e paraqitura në këtë studim japin disa kontribute në teori dhe në
praktikë.
Duke qenë se në vendin tonë ndërtimi i planeve te tilla është në fillimet e veta, ky studim së
pari, vë në pah mundësitë që ekzistojnë për ndërtimin e një plani sigurie bazuar në kushtet
dhe teknologjinë e aplikuar në vendin tonë duke përshtatur praktikat më të mira
ndërkombëtare me kufizimet lokale.
Së dyti jep një metodë praktike për përpunimin masiv te informacionit të mbledhur gjatë
fazës së vlerësimit të impaktit që incidentet kanë në organizatë si dhe një model te zgjidhjes
së këtij problemi me anën e aplikacioneve te automatizuara.
Së treti, jep një studim të detajuar të mundësive për ndërtimin e një Disaster Recovery Site
duke vlerësuar opsionet e mundshme.
Së katërti, tregon një zgjidhje konkrete disponueshmerie të lartë të sistemeve.
Së fundi, tregon se si ky plan duhet të mbahet funksional në mënyrë që organizata të jetë e
sigurtë, që në rast fatkeqësish të mund të siguroje vazhdueshmërinë e proceseve të veta
kritike.
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Studimi do të ishte në ndihmë të specialistëve të sigurisë, duke parë me shembuj konkretë se
si ndërtohet një plan funksional dhe si mbahet aktiv.
Është në ndihmë të menaxherëve të kompanive që të dinë se si rreziqet mund të ndikojnë në
organizatën e tyre, çfarë masash duhet të marrin dhe si duhet te menaxhojnë një plan të tillë.

1.4 Kufizimet e këtij disertacioni
Disa nga kufizimet e këtij studimi lidhen me burimet njerëzore që nevojiten në rast
fatkeqësish ekstreme siç janë tërmetet e fuqishme ose konfliktet e armatosura. Një situatë e
tillë është e mundur për t’u trajtuar në kompani të mëdha ndërkombëtare ku kanë dublikime
të departamenteve të njëjta, që ndodhen në ambiente të ndryshme pune të cila janë vendosur
në distancë të largët. Duke qenë se në vendin tonë këto kompani nuk ekzistojnë është
përjashtuar ky rast në trajtimin e këtij studimi.
Një kufizim tjetër është edhe në logjistikën dhe trajtimin e mënyrave të dislokimit të
punonjësve në rast fatkeqësish ekstreme dhe dhënien e më shumë detajeve për menaxhimin e
këtyre situatave.

1.5 Metodologjitë e përdorura
Studimi shkencor është realizuar si një kombinim i disa metodave hulumtuese së bashku për
të bërë formulimin e problemeve, sugjerimin e zgjidhjeve, mbledhjen, analizimin, vlerësimin
dhe organizim e të dhënave, deduksione e nxjerrje konkluzionesh dhe së fundmi testime të
këtyre konkluzioneve për të parë nëse përputhen me formulimin e pyetjeve apo jo.
Më në detaje metodologjitë kërkimore të përdorura në ketë studim janë:
Kërkimi përshkrues (descriptive) I cili ka të bëjë me pyetësorë të tipeve të ndryshme,
nëpërmjet të cilëve synohet të zbulohen fakte, si dhe të përshkruhet gjendja e momentit, në
lidhje me një problematikë të caktuar.
Në ketë studim është ndërtuar një pyetësor i cili është përdorur për mbledhjen e të dhënave
gjatë fazës së vlerësimit të ndikimit që rreziqet mund të kenë mbi biznesin dhe proceset e tij.
Formati i këtij pyetësori si dhe tabelat përbërëse të tij përshkruhen në detaje në kapitullin e
dytë të këtij studimi.
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Kërkimi analitik (analytical) ka të bëjë me përdorimin e fakteve ose informacioneve
ekzistuese dhe gjithashtu me përpunim dhe analizimin e tyre, për të bërë një vlerësim të
çështjes që po trajton.
Duke qenë se informacioni i mbledhur nga pyetësorët është i shumtë, përpunimi i këtyre të
dhënave me metoda standarde mund të shpjerë në rezultate jo plotësisht te sakta. Në mënyrë
që të zgjidhet ky problem, u hartua një model i cili bën të mundur përpunimin e informacionit
të mësipërm në mënyrë të automatizuar.
Për këtë qëllim u ndërtua një program në “Visual basic for Applications”, i cili përpunon
informacionin e mbledhur duke formuar tabelat përmbledhëse në të cilat shfaqet qartë
rezultati i kërkuar.
Kërkimi i zbatuar (applied) i cili synon të gjejë zgjidhje për një problem me të cilin
ndeshen organizatat e ndryshme.
Qëllimi i studimi është të gjendet një zgjidhje praktike për ndërtimin e një plan sigurie për
mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive dhe të nxjerrë në pah hapat
kryesorë që një plan i tillë duhet të mbulojë, në mënyrë që të sigurojë, që proceset dhe
informacioni kritik/sensitiv i tij do të jenë të disponueshëm në rast se ndonjë fatkeqësi do të
efektojë institucionin.
Zgjidhja e propozuar do të përgatisë organizatat për të përballuar fatkeqësitë dhe incidentet
që mund të efektojnë ato dhe në të njëjtën kohë të mbajë funksional proceset dhe
informacionin kritik / sensitiv të saj gjatë periudhës që është nën efektin e këtyre
incidenteve.
Kërkimi cilësor (qualitative) merr në konsideratë fenomene që përfshijnë cilësinë ose llojin
dhe synon zbulimin e motiveve të fshehura, duke konsideruar vetëm këto përcaktime.
Ky lloj kërkimi është përdorur gjatë vlerësimit te riskut, në pjesën më të madhe të rasteve
pasi jep rezultat më të shpejtë kundrejt kërkimit sasior
Kërkimi sasior (quantitative) bazohet në disa karakteristika që mund të studiohen në
aspektin sasior, e që kryesisht analizohen duke përdorur pyetësorët apo të dhënat statistikore
që grumbullohen prej tyre, e që mund të vlerësohen nëpërmjet shifrave.
Ky lloj kërkimi është përdorur më rrallë në rastet kur ka qenë i mundur aplikimi i tij.
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Kapitulli

2

Si duhet të nisë plani i sigurisë
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Ky kapitull ka për qëllim të hedhë dritë mbi fazat e para të përgatitjes së një plani sigurie,
konkretisht, të përcaktojë strukturat pjesëmarrëse në organizimin e tij (kërkesat organizative)
të identifikojë individët dhe ekipet e nevojshme për ta ekzekutuar atë si dhe të përcaktojë
marrëdhëniet midis ekipeve dhe individëve të ndryshëm në planin e sigurisë.
Për çdo biznes apo institucion është jetike që të marrë seriozisht zhvillimin dhe mirëmbajtjen
e planit të vazhdueshmërisë së biznesit. Sipas ISO 27001/ISO 22301 plani i vazhdueshmërisë
së biznesit nuk duhet të konceptohet si një nga projektet që mund të lihen mënjanë derisa
dikush te gjejë kohën e mjaftueshme për t'u marrë me të. Një incident i rëndë mund të ndikojë
institucionin në çdo kohë (Gjergji MULLA, Alkid ADEMI, 2015).
Një ekip me përfaqësues nga të gjitha fushat funksionale të institucionit, duhet të zhvillojnë
planin e sigurisë për atë institucion. Një projekt formal duhet të iniciohet dhe aktiviteti i tij
normalisht duhet të fillojë pasi Bordi i Drejtorëve të ketë miratuar projektin (Michael E.
Whitman, Herbert J. Mattord, Andrew Green, 2010) (Gjergji MULLA, Alkid ADEMI, 2014).
Është shumë e rëndësishme që të merret mbështetja e plotë e drejtuesve të institucionit para se
ky plan të fillojë (Rama Lingeswara Satyanarayana Tammineedi, 2012) (Varun Maheshwari;
Rahul; Kumar Gaurav and Chandan Kumar Singh , 2010 ).
Ekipet, komisionet dhe disa individë kanë rol kyç në menaxhimin e vazhdimësisë së biznesit
(BCM) para, gjatë dhe pas një krize. Struktura organizative BCM e zgjedhur duhet të jetë
funksionalisht e shkallëzuar dhe e gatshme për tu zgjeruar ose për tu thjeshtuar në varësi të
përmbushjes së nevojave të të gjitha krizave. Të gjitha funksionet përkatëse organizative
duhet të analizohen dhe të përfaqësohen (Henderson, 2012). Ekipet luajnë një rol të madh në
BCM. Çdo ekip për vazhdimësinë e biznesit ka një udhëheqës të caktuar të ekipit dhe
zëvendësit. Për të mbajtur madhësinë e ekipeve në nivele të menaxhueshme, disa individë
shpesh do të mbajnë njëkohësisht disa përgjegjësi. Gjithashtu duhet patur parasysh se në një
rast krize disa individë mund të mos jenë në gjendje të kryejnë detyrat e caktuara për shkak të
situatave personale dhe për këtë arsye duhet të identifikohen zëvendësit e tyre. Në zhvillimin
e strategjisë, ekipet identifikojnë kohëzgjatjen dhe përkufizimin e ngjarjeve që çojnë në
ndërprerjen e shërbimeve, si dhe prioritetet dhe burimet kyçe mbi të cilat mbështeten planet.
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Në momentin e ndodhjes së krizës në një biznes, prioriteti zhvendoset nga operacionet
normale tek siguria dhe çështjet e lidhura me të, prandaj për shumicën e punonjësve,
përgjegjësitë e ekzekutimit të planit të sigurisë janë shumë të ndryshme nga përgjegjësitë
normale.

2.1 Roli i komitetit
Një nga hapat e parë për ndërtimin e projektit, pasi është marrë miratimi i drejtuesve të lartë të
institucionit dhe mbështetja e plote e tyre, është krijimi i një komiteti sigurie (Security
Steering Committee) i cili do të mbikëqyrë në mënyrë sistematike dhe do të aprovojë vendime
të rëndësishme në lidhje me këtë plan.
Ky komitet i cili duhet të jetë i përberë nga drejtuesit më të lartë të organizatës / institucionit,
përcakton qëllimin, siguron burime, vendos afatet dhe përcakton përgjegjësitë për programin
BCM ( Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, Andrew Green, 2010). Duhet të ndërtohet
dhe të aprovohet një politikë e detajuar për funksionimin e këtij komiteti dhe për kompetencat
e tij.
Komiteti i Sigurisë është komisioni që koordinon funksionet e kontrollit të sigurisë dhe
drejton planin për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike / sensitive duke u bazuar
në praktikat ndërkombëtare më të mira. Ky komision gjithashtu monitoron zbatimin e planit
për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike / sensitive (Gjergji MULLA, Alkid
ADEMI, 2015).

2.2 Anëtarët e komitetit të sigurisë
Varianti i menaxhimit nëpërmjet komitetit siguron që të gjithë të punësuarit të kenë njohuri
për planin e veprimit dhe të gjithë pjesëmarrësit të kenë mundësinë për të shprehur idetë e tyre
mbi të (Henderson, 2012). Komiteti i Sigurisë është vendimmarrësi kryesor për planin e
sigurisë, ka mbikëqyrje për BCM në nivel korporate si dhe rishikon dhe miraton programin
BCM. Në këtë komitet përfaqësohen të gjitha fushat parësore funksionale dhe mbështetëse të
biznesit (Bank, Security Committee Policy, 2011).
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Komiteti i Sigurisë, i cili ka fuqi detyruese vendimmarrëse, kryesohet nga Drejtori i
Përgjithshëm i organizatës / institucionit.
Zakonisht anëtarët e përhershëm të Komitetit të Sigurisë janë (S.A., Crisis management
system operating manual, 2013):
Drejtori i Përgjithshëm (Kryetar)
Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm (në qoftë se ekziston si pozicion)
Drejtuesi i Sigurisë së Informacionit
Drejtuesi i Teknologjisë së Informacionit
Drejtuesi i Shërbimeve Administrative
Drejtuesit e njësive më të larta organizative
Drejtuesi i Kontrollit të Brendshëm (vetëm në rolin e këshilluesit pa të drejtë vote)

2.3 Skeduli i takimeve dhe vendimet e komitetit
Komiteti i Sigurisë duhet të mblidhet të paktën çdo tre muaj ose me kërkesë të veçantë të
anëtarëve të tij. Çdo takim duhet të dokumentohet në mënyre të shkruar në formën e një
procesverbali të përgatitur nga sekretari i komitetit, i cili zakonisht është përfaqësues i
departamentit të sigurisë së informacionit. Procesverbali duhet të firmoset nga të gjithë
anëtarët e komitetit. Mbledhja mund të mbahet në qoftë se sigurohet pjesëmarrja e një numri
të caktuar anëtarësh (që ndryshon në varësi të madhësisë së institucionit) të cilët përbëjnë
kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes, ndër të cilat pjesëmarrja e Kryetarit të
Komitetit ose në mungesë të tij zëvendës kryetarit është e detyrueshme .
Mbledhjet e Komitetit mund të mbahen edhe me telekonferencë, telefon ose mjete të tjera të
komunikimit, me kusht që të gjithë anëtarët e pranishëm të nënshkruajnë procesverbalin e
komitetit në origjinal. Axhenda e komitetit të sigurisë dhe dokumentacioni përkatës duhet të
përgatitet nga sekretari dhe duhet të bëhet e njohur për të gjithë pjesëmarrësit, disa orë para
zhvillimit të mbledhjes (zakonisht këto dokumente duhet t’u shpërndahen anëtarëve të
komitetit 24 ose 48 orë përpara zhvillimit të mbledhjes) (S.A, 2010).
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Vendimet e Komitetit të Sigurisë duhet të merren nga Kryesuesi i komitetit, pas debatit me
anëtarët. Në rast të një debati, mendimet e secilit anëtar duhet të regjistrohen në
procesverbalin e komitetit. Një kopje e draftit të procesverbalit të komitetit të sigurisë duhet
t’ju dërgohet të gjithë anëtarëve të komitetit për të marrë aprovimin e tyre. Procesverbali i
komisionit të sigurisë duhet të nënshkruhet gjithashtu nga kryetari dhe sekretari.

2.4 Ekipe të tjera në një plan sigurie dhe ndërveprimi i tyre
Ekipet pjesëmarrëse ne një plan sigurie ndryshojnë në varësi të madhësisë dhe natyrës së
biznesit, por strukturat më tipike si dhe ndërveprimi i tyre jepen si më poshtë (Henderson,
2012).
Ekipi i Planifikimit është përgjegjës për ofrimin e udhëzimeve profesionale në të gjithë
zhvillimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e programit BCM. Ekipi i Planifikimit zhvillon
udhëzimet, metodologjitë, standardet dhe praktikat më të mira që do të përdoren në programin
BCM. Ky grup është përgjegjës për respektimin e të gjithë veprimtarisë së planifikimit të
protokolleve organizative dhe standardeve. Ekipi i Planifikimit përbehet nga punonjës teknikë
në funksione të ndryshme për të zhvilluar plane në nivel të çdo njësie të biznesit.
Koordinatori i Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit (BCM) siguron që programi BCM
është planifikuar si duhet. Detyrat e tij përfshijnë ndihmën e menaxhimit në përcaktimin e
objektivave, fushës së veprimit, afatet kohore dhe buxhetet. Koordinatori kryen përditësime të
rregullta për të planifikuar dokumentacionin dhe organizon në mënyrë periodike ushtrimet e
planit dhe merr pjesë aktive në ngjarjet aktuale të krizës. Koordinatori BCM duhet të ketë
aftësi të shkëlqyera komunikimi për të koordinuar punën e ekipeve dhe për të motivuar
individët.
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Ekipi i Menaxhimit të Krizave ka përgjegjësinë e menaxhimit të ngjarjeve të krizës. Ai është
përgjegjës për:
-

Mbledhjen e fakteve dhe analizën e kushteve në lidhje me një krizë.

-

Vendimmarrjen gjatë një krize.

-

Alokimin e burimeve të brendshme.

-

Marrjen e burimeve të jashtme të nevojshme.

Ekipi i Komunikimit për Krizën duhet të caktohet në nivel korporate dhe shërben për mbajtjen
e komunikimit me palët e interesuara dhe me mediat. Komunikimi

për krizat kërkon

planifikim të gjerë dhe gjithmonë duhet të përfshijë deklarata të qarta në mënyrë që të gjithë
personat e përfshirë të marrin informacion të vazhdueshëm.
Ekipi i Komunikimit duhet të zhvillojë plane emergjente dhe materiale për t'u përgatitur për
ngjarje të krizës, si dhe është përgjegjës për koordinimin e të gjithë informacionit të
shpërndarë për punonjësit, klientët, shtypin, publikun dhe palëve të tjera të interesuara gjatë
kohës së krizës.
Ekipi i Përgjigjes Emergjente (ERT) është një ekip i përbërë prej punonjesve primarë dhe
zëvendësues për çdo funksion kryesor të biznesit, në përgjigje të një krize. Të gjithë anëtarët
janë personel të cilët janë të njohur me përgjegjësitë e departamentit të tyre.
Anëtarët zëvendësues ekzekutojnë përgjegjësitë e tyre në mungesë apo pamundësi të anëtarit
primar dhe duhet të jenë në dispozicion gjatë një krize. Të gjithë anëtarët e ketij ekipi marrin
pjesë në ushtrimet e organizuara nga Koordinatori BCM. Në lidhje me antarësimin në ERT
duhet patur kujdes që anëtarët e ekipit duhet të vijnë nga pozicione gjeografike të ndryshme,
për të reduktuar probabilitetin e ndikimit në një numër të madh prej tyre.
Ekipe të tjera janë Ekipi i Vlerësimit të Dëmeve i cili vlerëson dhe dokumenton dëmet e
shkaktuara nga një krizë si dhe Ekipi i Rimëkëmbjes, i cili siguron stabilizimin dhe rifillimin
e operacioneve të shkaktuara nga kriza.
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Ndërveprimi i këtyre ekipeve jepet si në diagramen e mëposhtme:
Komiteti i sigurise

Ekipi i planifikimit

Ekipi i menaxhimit të krizës

Ekipi i komunikimit

Ekipi i përgjigjes emergjente

Ekipi i rimëkëmbjes

Ekipi i vleresimit te dëmeve

Diagrama 1 Ndërveprimi i ekipeve

2.5 Përfitimet nga zhvillimi i BCP
Në mënyrë që të fillojë një projekt BCP për herë të parë, bordit dhe/ose menaxhimit të lartë
duhet t’u parashtrohet një propozim për të ndërmarrë një projekt të tillë. Projekte të
rëndësishme si zhvillimi i BCP duhet të miratohen në nivel bordi drejtorësh, për të siguruar
nivelin e kërkuar të angazhimit nga të gjithë burimet njerëzore që do të marrin pjesë në
projekt.
Në propozim duhet të paraqiten arsyet për ndërmarrjen e një projekti si BCP. Disa nga arsyet
jepen mëposhtë:


Rritja e varësisë nga biznesi gjatë viteve të fundit në sistemet e informacionit të
kompjuterizuara.



Rritja e rrezikut dhe njohja e ndikimit që një incident i rëndë mund të ketë në biznes.



Nevoja për të krijuar një proces formal që duhet të ndiqet kur ndodh një katastrofë.



Domosdoshmëria për të zhvilluar ruajtjen e të dhënave në mënyrë efektive, për të zbutur
ndikimin e ngjarjeve shkatërruese.



Shmangia e dështimit të biznesit nga incidente të tilla.
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Bordi Drejtues duhet të lëshojë një deklaratë të qartë në mbështëtje të BCP. Të paktën kjo
deklaratë duhet të përmbajë udhëzimet e mëposhtme:


Organizata duhet të hartojë një plan të plotë sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe
informacioneve kritike ose sensitive.



Një vlerësim formal i rrezikut duhet të ndërmerret për të përcaktuar kërkesat për planin e
sigurisë për mbrojtjen e proceseve të informacioneve kritike ose sensitive.



Plani i sigurisë për mbrojtjen e proceseve të informacioneve kritike ose sensitive duhet të
analizojë të gjitha aktivitetet e institucionit.



Plani i sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive duhet
të testohet periodikisht në një mjedis të simuluar për të siguruar që ai mund të zbatohet në
situata të jashtëzakonshme dhe që drejtuesit dhe stafi e kuptojnë se si duhet të aplikohet.



I gjithë personeli duhet të bëhet i vetëdijshëm për planin e sigurisë dhe duhet të kuptojë në
mënyrë specifike rolin e tij.



Plani i sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive duhet
të mbahet i azhornuar për të marrë parasysh ndryshimet në sistemet informative dhe
proceset e punës.

Një deklaratë e ngjashme duhet ti komunikohet të gjithë drejtuesve dhe stafit, si pjesë e
procesit të menaxhimit të politikave të sigurisë së informacionit.

2.6 Buxheti i projektit
Gjatë përgatitjes për të nisur një projekt BCP, është e nevojshme të vlerësohen shpenzimet që
do të kryhen për një projekt të tillë. Këto të dhëna financiare duhet të paraqiten gjatë fazës së
propozimit. Sipas (Henderson, 2012) justifikimi i buxhetit për BCP është i ngjashëm me
justifikimin e shpenzimeve për sigurimin: ka një shpenzim fillestar të një sasie modeste të
parave, e cila do të pakësojë ndikimin financiar të një krize të mundshme në të ardhmen. Në
mënyrë të ngjashme me një politikë sigurimi, përfitimi financiar i BCP duhet të shihet nga një
pikëpamje afatgjatë. BCP nuk është një aset që prodhon një kthim nga investimi në afat të
shkurtër.
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Kostoja e krijimit dhe mbajtjes së BCP përfshin të gjitha shpenzimet fillestare dhe të
vazhdueshme të lidhura me aktivitete të ndryshme, duke përfshirë:
-

Zhvillimin e analizave për BCP dhe mbledhjen e të dhënave.

-

Objektet e backup dhe pajisjet.

-

Asetet e organizatës të dedikuara për reagime emergjente.

-

Ndërtimin e qëndrës që do të përdoret per rekuperim ne rast fatkeqësie

-

Përmirësimet fizike të projektuara për të zbutur impaktin e dëmeve.

-

Programet e trajnimit për punonjësit.

-

Ushtrimin e programit BCP.

-

Mbajtja e dokumentacionit për BCP.

-

Siguracionin.

2.7 Procedura për miratimin e planit BCP
Duhet të jetë një procedurë e qartë për miratimin dhe aprovimin e planit të sigurisë per
mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive. Gjithashtu azhornimet dhe
ndryshimet në plan duhet të përfshihen në këtë procedurë. Në disa organizata mund të jetë e
përshtatshme për të ngritur një komitet drejtues për planin e sigurisë me përgjegjësi për të
mbikëqyrur të gjithë procesin.
Procedura e planit të sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose
sensitive duhet të jetë e nënshkruar në çdo faqe nga personi përgjegjës që e ka përpiluar atë, si
dhe personi që e ka shqyrtuar këtë informacion për të vërtetuar se është i saktë. Ky
informacion duhet të rregjistrohet në një formë përpara se të dërgohet tek personat e
autorizuar për të miratuar përmbajtjen.
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Për miratimin duhet të merren parasysh strukturat e mëposhtme:

Detyrat
Fillimi i projektit

Grupi i

Menaxhimi

Menaxhimi i

Punës

i lartë

Mesëm



Politika e panit te sigurisë



Buxheti



Emërimi i Menaxherit te Projektit



Deklarata për të informuar punonjësit



Emërimi i Ekipit të projektit



Miratimi i hapave dhe objektivave kryesore



Përshkrimi i planit të sigurisë në përgjithësi



Korrektësia e informacionit



Saktësia dhe detajet e kontratës



Miratimi i furnizuesve kryesore



Siguracioni



Analiza e ndikimit të rrezikut



Vlerësimi i rrezikut të biznesit



Strategjia IT



Back-up te informacionit



Back-up i burimeve te energjisë



Ndryshimet tek anëtarët e ekipit



Strategjia e rimëkëmbjes



Miratimi për kalim në ambientin për



rikuperim në rast fatkeqësish
Procedura për testimin e planit



Trajnimi i punonjësve



Mirëmbajtja funksionale e planit



Ndryshimet në Plan


Tabela 1. Hapat konkrete të planit dhe autoriteti miratues
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2.8 Komunikimi i projektit BCP tek të gjithë punonjësit
Në praktikat më të mira duhet që bordi drejtues i institucionit të demonstrojnë përkushtim të
qartë në krijimin dhe mbajtjen funksional të këtij plani sigurie. Është e nevojshme për të
komunikuar me të gjithë drejtuesit dhe stafin e institucionit, duke shpjeguar qartë se një plan
sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive është i nevojshëm
për të siguruar që funksionet themelore të institucionit janë në gjendje të vazhdojnë në rast të
rrethanave negative të rënda.
Formulimi i sugjeruar për një deklaratë të bordit drejtues është si vijon:
"Bordi drejtues ka miratuar një projekt me prioritet maksimal, për të formatizuar procesin e
planit te sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive të
institucionit. Pranojmë se përmes ngjarjeve të mundshme dhe të papritura, ekzistojnë rreziqe
që mund të çojnë në ndërprerjen e proceseve thelbësorë për biznesin e institucionit. Rritja dhe
zhvillimi i bazuar mbi teknologjinë e informacionit, krijon varësi mbi procese të tilla për të
kryer biznesin tonë, prandaj na bën të kujdesshëm për të filluar një projekt për të siguruar
vazhdueshmërinë e biznesit me efekt të menjëhershëm.
Ky projekt do të jete nën kontrollin e Menaxherit të Projektit dhe i gjithë stafi menaxherial
dhe personeli i institucionit duhet të mbështesë plotësisht këtë proces. Një ekip me anëtarë
nga të gjithë departamentet do të formohet për të zhvilluar ketë plan ne mënyrë efektive.
Menaxheri i projektit do të jetë ____________ dhe zëvendës Menaxher i Projektit do të jetë
________________.
Shefat e Divizioneve ose Departamenteve janë të udhëzuar për të emëruar një punonjës
përgjegjës, i cili do të koordinojë punët e lidhura me planin e sigurisë për mbrojtjen e
proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive në lidhje me aktivitetet e Divizionit apo
Departamentit që do te përfaqësojë.”
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3

Analiza e ndikimit të rreziqeve në proceset e biznesit
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Analiza e ndikimit të rreziqeve në proceset e biznesit, që në terminologjinë teknike njihet me
termin BIA, është një proces i vazhdueshëm, i cili duhet te kryhet në mënyrë koherente, për të
përcaktuar dhe vlerësuar efektet e mundshme të një fatkeqësie, aksidenti apo emergjence, që
mund të ndikojë proceset kritike të biznesit. BIA është një pjesë thelbësore e planit të sigurisë.
Ajo ka një rol eksplorues për të zbuluar dobësitë që proceset e biznesit kanë nga aspekti i
vazhdueshmërisë. Gjithashtu ka dhe një rol thelbësor në planifikimin e zhvillimit të strategjisë
për të minimizuar rrezikun (Posted by Margaret Rouse), Carol Sliwa (Contributor), n.d.).
Rezultati i këtij procesi jep një analizë të plotë të ndikimit që mund të ketë biznesi nga
fatkeqësitë, aksidentet apo emergjencat.
Gjithashtu analiza e ndikimit të biznesit (BIA), është një fazë në të cilën analizohen te gjithë
proceset e biznesit, për të përcaktuar listën e proceseve kritike dhe që janë jetike për të
mbajtur biznesin funksional (Sikdar, 26 May 2011) (Heng D. G., 2008) (Heng D. G., 2015).
Rezultatet e pritura nga kjo fazë e planit janë listuar si më poshtë (Crédit_Agricole_Group,
November 2007):
 analiza e efekteve që jep ndalimi i proceseve të punës;
 një listë e proceseve kyçe që do të mbulohen nga plani i sigurisë;
 një listë e veprimeve që do të kryhen në rast të një incidenti ose emergjence. Këto do
të konvertohen gjatë fazave te tjera në proceset teknike;
 një listë e burimeve të nevojshme për të kryer veprimtaritë e përcaktuara në planin e
sigurisë (burimeve njerëzore, sistemet, logjistikës);
 detajet e strukturës organizative që do të zbatohen në rast të një krize (sistemi i
menaxhimit të krizave).
Ka shumë rreziqe që mund të ndodhin në çfarëdo kohe dhe qe mund të ndikojnë mbi
funksionimin normal te proceseve.
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Është e nevojshme që të merret ne konsideratë çdo rrezik i mundshëm. Një listë e detajuar e
kategorive të rreziqeve që mund të ndodhin jepet mëposhtë (Gjergji MULLA, 2015):
 Katastrofa natyrore.
 Katastrofa të shkaktuara nga njeriu.
 Humbja e shërbimeve.
 Defekte në pajisje ose sisteme.
 Incidente serioze të sigurisë së informacionit.
 Situata të tjera emergjence.

3.1 Identifikimi i proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive
Identifikimi i proceseve kritike të institucionit dhe krijimi i një regjistri ku të identifikohen
qartë këto procese, është një nga detyrat më të rëndësishme të BIA-s. Nuk mund të jetë
zgjidhje optimale ofrimi i të njëjtit nivel sigurie për të gjithë proceset e institucionit. Për këtë
arsye është e rëndësishme që organizata të përcaktojë se cilat procese janë më kritikë dhe cilat
burime janë të nevojshëm për rimëkëmbjen dhe mbështetjen e këtyre proceseve (Michael E.
Whitman, Herbert J. Mattord, Andrew Green, 2010). Kjo kryhet duke bërë një vlerësim të
riskut për çdo proces, identifikimin e risqeve të mundshme dhe ndikimin e tyre mbi proceset e
organizatës si dhe burimeve të lidhura me to. Vlerësimi i riskut dhe i ndikimit duhet të
mbulojë të gjitha fushat funksionale.
Situatat kritike dhe sensitive të të dhënave dhe proceseve të ndryshme, duhet të përcaktohen
dhe t’ju vendoset prioriteti bazuar në kategorizimet e sigurisë dhe në vlerësimin e
përgjithshëm të riskut të operacioneve të organizatës.
Një vlerësim i tillë risku duhet të shërbejë si themelimi i planit të sigurisë së organizatës.
Faktorët që duhen marrë parasysh përfshijnë rëndësinë dhe nivelin kritik të të dhënave dhe
aseteve, si dhe kostot e mos-rimëkëmbjes së duhur të të dhënave dhe proceseve.
Për shembull, një ndërprerje një-ditore e sistemit të mbledhjes së taksave ose një humbje në të
dhënat që lidhen me to, mund të ngadalësojë mbledhjen e të ardhurave, zvogëlojë kontrollet
mbi miliona lekë dhe të reduktojë besimin e publikut.
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Në të kundërt, një sistem që monitoron trajnimin e punonjësve, mund të jetë jashtë shërbimit
për një periudhë të gjatë duke mos sjellë pasoja të rëndësishme.
Në përgjithësi, të dhënat dhe operacionet kritike duhet të identifikohen dhe të rradhiten nga
personeli i përfshirë në operacionet e biznesit. Është gjithashtu e rëndësishme që përcaktimi i
operacioneve dhe të dhënave kritike të kryhet në marrëveshje me menaxhimin e lartë të
korporatës, si dhe me grupet e tjera të prekura prej tyre.
Renditja bazuar në prioritetit e burimeve kritike të informacionit dhe operacioneve të lidhura
me to, duhet të rishikohet periodikisht për të përcaktuar nëse për kushtet aktuale në të cilën
ndodhet institucioni, qëndron përsëri e njëjta renditje. Këto rishikime duhet të ndodhin në të
gjitha rastet që ka një ndryshim të rëndësishëm në misionin e organizatës dhe operacioneve të
saj, ose ndryshime të sistemeve informatikë që mbështesin këto operacione.

3.2 Identifikimi i varësive që kanë proceset kritike
Pasi janë përcaktuar të dhënat dhe operacionet kritike, duhet të përcaktohen edhe burimet
minimale të nevojshme për t’i mbështetur si dhe duhet të analizohet roli i tyre.
Këto burime përfshijnë komponentë informatike, si hardware, software, dosje të dhënash,
rrjeta kompjuterike, routera dhe firewall, shërbimet e telekomunikacionit dhe burime të tjera
që janë të nevojshme për operacionet e biznesit, si njerëz, mobileri të zyrave, stok letrash,
formularë të printuar, si dhe regjistra jo të kompjuterizuar.

3.3 Metodologjia e ndjekur për gjenerimin e rezultateve
Informacioni i nevojshëm për ndërtimin e BIA u mblodh duke kryer intervista me të gjithë
departamentet e organizatës. U kryen rreth 25 intervista dhe lista e plotë e departamenteve të
intervistuar është vendosur si shtojca 2 bashkangjitur këtij studimi.
Në mënyrë që informacioni i mbledhur të jetë sa më i plotë dhe sa më i saktë, u përdor një
pyetësor i mirë-strukturuar i cili është vendosur si shtojca 1 e këtij studimi
(Crédit_Agricole_Group, November 2007).
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Ndërtimi i këtij pyetësori është bazuar në eksperiencën shumë vjeçare të disa nga
specialistëve më të mirë të sigurisë në fushën e ndërtimit të planeve të vazhdueshmërisë së
biznesit. Versioni final i këtij pyetësori u vendos pas një procesi të gjatë përzgjedhjeje dhe
konsultimit të shumë praktikave të avancuara në lidhje me këtë temë.

3.4 Ndërtimi i pyetësorit
Pyetësori i përgatitur për ketë studim është i ndarë në 3 pjesë:
1. Përshkrimi i gjendjes aktuale.
Kjo pjesë e pyetësorit ka si qëllim të japë një këndvështrim te aktivitetit ditor të
departamentit duke evidentuar të gjithë proceset e tij, gjithashtu dhe ekspozimin e tyre
ndaj rreziqeve.
2. Kërkesat në rast katastrofe.
Në këtë pjesë të pyetësorit supozohet se ambienti normal i punës dhe të gjithë mjetet e
përdorura gjatë një dite normale pune, nuk janë te disponueshme. Objektivi është të
identifikohen mjetet e nevojshme minimale për të vazhduar punën.
3. Komente të përgjithshme.
Në këtë sesion duhet te jepen komente mbi situata te ndryshme dhe nevoja për mjete të
tjera specifike shtesë, te cilat nuk mund te shprehen në ndonjë nga tabelat e këtij
pyetësori.
Pjesa e parë e pyetësorit fokusohet në vlerësimin e riskut për çdo proces të departamentit. Të
dhënat që mblidhen për çdo proces jepen në figurën 1:
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Figurë 1 Informacion i detajuar për çdo proces dhe vlerësimi i ndikimit të rreziqeve

Pasi identifikohet procesi me një emër që e përshkruan qartë, bëhet vlerësimi i tij nga ana e
përfaqësuesit të departamentit për përcaktimin e nivelit kritik të këtij procesi, në periudhë
normale dhe në periudha specifike, p.sh procesi i pagimit të pagave të punonjësve gjatë muajit
(periudhë normale) nuk është kritik, por në fund të muajit (periudhe specifike kur ka një afat
për ekzekutimin e këtij procesi) ky proces vlerësohet si kritik nga ana e përfaqësuesit të
departamentit.
Gjithashtu në tabelën e mësipërme bëhet një vlerësim i dëmeve që do të kemi nga ndalimi i
plotë i procesit, i shkaktuar nga një rrezik specifik.
Plotësimi i këtyre vlerave na jep një tablo të qartë se çfarë humbjesh financiare, probleme
ligjore, probleme me imazhin kundrejt klientëve etj do të kemi, në rast të mos funksionimit të
procesit. Këto vlera ndryshojnë në varësi të kohës që ky proces është jashtë funksionit,
prandaj vlerat kërkohen të ndahet në tre grupe. D është dita kur ndodh incidenti i cili shkakton
mos funksionimin e procesit, D+1 deri ne D+5 tregon periudhën 1 deri në 5 ditë pas incidentit
dhe D+6 deri në D+10 tregon periudhën 6 deri në 10 ditë pas incidentit. Zakonisht plani i
sigurisë për vazhdueshmërinë e proceseve ndërtohet për katastrofa që zgjasin deri në D+5.
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Një tregues shumë i rëndësishëm për procesin është edhe RTO (Recovery Time Objectiv)
(Business_Continuity_Institute, 2011) që tregon kohën që na duhet për të rikthyer përsëri
sistemin në gjendje pune.
Në qoftë se përfaqësuesi i departamentit do të japë më shumë detaje për fushat e mësipërme,
atëherë përdoret tabela në figurën e mëposhtme, e cila është gjithashtu pjesë e pyetësorit:

Figurë 2 Tabelë për më shumë detaje mbi ndikimin e rreziqeve

Gjatë pjesës së parë të pyetësorit, për çdo proces përcaktohet edhe shkëmbimi i informacionit
që ky proces kryen, duke përshkruar të gjithë fluksin e informacionit që shkëmbehet me
entitetet e brendshëm ose të jashtëm te institucionit.
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Gjithashtu përcaktohen aplikacionet, pajisjet dhe dokumentet e përdorura gjatë rrjedhës
normale të tij, siç tregohet në figurën e mëposhtme:

Figurë 3 Informacion mbi shkëmbimin e informacionit për çdo proces

Në pjesën e dytë të këtij pyetësori, supozohet se ambienti normal i punës dhe të gjithë mjetet e
përdorura gjatë një dite normale pune, nuk janë te disponueshme.
Objektivi është të identifikohen mjetet e nevojshme minimale për të vazhduar punën.
Gjithashtu duhet të identifikohen burimet e nevojshme njerëzore dhe logjistike të cilat duhen
për të vënë në zbatim planin e veprimit në rast fatkeqësie.
Listat e veprimeve të nevojshme, burimet njerëzore që do t’i ekzekutojnë ato dhe
informacione të tjera në lidhje me sa më sipër, jepen në figuren 4:
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Aplikacionet/mjetet e
Veprimet

nevojshme

Mënyra e operimit

Përshkrimi

Numri

Burimet njerëzore
Profili

Numri

Veprimi 1

Veprimi 2

Veprimi 3

Figurë 4 Lista e veprimeve në rast emergjence

Gjithashtu është e nevojshme të dihet numri i stafit që duhet të ketë te përcaktuar vend pune të
dedikuar në ambientin e krijuar për përballimin e katastrofave (Disaster Recovery Site),
kundrejt numrit të stafit që duhet për kryerjen e punëve në zyrat qëndrore gjatë ditëve normale
të punës.
Informacion tjetër i rëndësishëm që mblidhet në këtë pjesë të pyetësorit është edhe lista e
aplikacioneve thelbësore që duhet të jenë aktive në ambientin e krijuar për përballimin e
katastrofave (Disaster Recovery Site) dhe gjithashtu duhet të dihet numri i përdoruesve për
secilin prej tyre. Kjo për arsye se shumë prej aplikacioneve mund të kërkojnë licencim në
bazë përdoruesi.
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Gjithashtu informacion tjetër i nevojshëm është edhe numri i telefonave, makinave faks,
printerëve, skanerëve dhe pajisjeve të tjera specifike që duhet të jetë pjesë e ambientit të
krijuar për përballimin e katastrofave (Disaster Recovery Site), kundrejt numrit të këtyre
pajisjeve që duhen për kryerjen e punëve në zyrat qendrore gjatë ditëve normale te punës.

Figurë 5 Lista e pajisjeve

Në pjesën e tretë jepen komente mbi situata të ndryshme dhe nevoja për mjete specifike të
tjera, të cilat nuk mund të shprehen në ndonjë nga tabelat e këtij pyetësori.
Çdo departament ka specifikat e veta, që nuk mund të përgjithësohen dhe të jenë të gjitha të
përfshira në rreshtat e tabelave të mësipërme të pyetësorit. Për këtë arsye është parë e
arsyeshme që këto situata specifike, të trajtohen në këtë pjesë të tretë të pyetësorit.

3.5 Përpunimi i të dhënave të formularëve
Duke qenë se informacioni i mbledhur nga formularët është i shumtë, përpunimi manual i
këtyre të dhënave normalisht mund të çojë në rezultate jo plotësisht të sakta. Në mënyrë që të
zgjidhet ky problem, u hartua një model i cili bën të mundur përpunimin e informacionit të
mësipërm në mënyrë të automatizuar.
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Për këtë qëllim ndërtova një program në VBA (Visual Basic for Applications), i cili përpunon
informacionin e mbledhur duke formuar tabelat përmbledhëse të cilat janë pjesë e BIA
(Business Impact Analysis).
Për të gjeneruar të gjithë informacionin për ndërtimin e BIA, programi përpunon
informacionin e marrë nga pyetësorët e plotësuar nga përfaqësuesit e biznesit. Këta pyetësorë
janë konvertuar më parë në një dokument Excel-i. Duke përdorur disa fjalë kyçe, indekse
informacioni mblidhen nga pjesë të ndryshme të pyetësorëve për t’u vendosur më pas në
tabelat përmbledhëse për t’ju dhëne përgjigje kërkesave thelbësore të BIA.
Në shtojcën 3 jepet procedura kryesore e programit të ndërtuar ne VBA, e cila mbledh
informacionin nga pyetësorët dhe e vendos atë në tabelat përkatëse të BIA.
Aplikacioni i mësipërm gjeneron të gjithë rezultatet që duhet të nxirren në fund të këtij
procesi.
Në tabelat e mëposhtme nuk jepen të gjithë proceset e evidentuara pasi përbëjnë informacion
konfidencial. Në tabelat e mëposhtme jepen vetëm disa procese të përgjithshme të cilat
ilustrojnë më së miri rezultatin e gjeneruar dhe në të njëjtën kohë, duke qenë procese të
përgjithshme, nuk shkelin parimet e konfidencialitetit.
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Lista e proceseve dhe niveli kritik i tyre
Lista e proceseve e shoqëruar me nivelin përkatës kritik për secilin proces, duhet të përmbajë
informacion si në tabelën e mëposhtme:
Nr.

Departamenti

Emri i Procesit

Staf

Niveli kritik

1.1.1 Arkivimi i Skedarëve të Kredive /
Kontaktet me të tretët / Banka, dokumente
origjinale.
1.1.2 Përgatitja e kontratave të kredisë
(Analiza e rrezikut për kontratat e
rëndësishme te kredive)
1.1.3 Ruajtja e marrëdhënieve, komunikimin
& koordinimin e këshilltarëve të jashtme /
palëve të treta.

1

A

3

A

1

C

1

Zyra Ligjore

2

Zyra Ligjore

3

Zyra Ligjore

4

Zyra Ligjore

1.1.4 Procesi Foreclosure (Konsultimi
Këshilla, Mbikëqyrjes Legal & Analiza e
rrezikut për kontratat e mëdha me të tretët)

2

A

5

Zyra Ligjore

1.1.5 Mosmarrëveshjet Ligjore

2

A

6

Zyra Ligjore

1.1.6 Opinionet ligjore

2

A

7

Kontrolli i
brendshëm

1.1.1 Përgatitja e Planit të Kontrollit
(përcaktimin e objekteve të kontrollit, harta
e rrezikut, cikli shumë-vjetor i kontrollit)

1

B

8

Kontrolli i
brendshëm

1.1.2 Kryerja e misionit të kontrollit sipas
planit vjetor të kontrollit

3

A

9

Kontrolli i
brendshëm

1.1.3 Raportimi tremujor / raportimi vjetor i
misioneve
të
planifikuara
dhe
të
paplanifikuara të kontrollit dhe rezultatet

1

C

10

Kontrolli i
brendshëm

1.1.4 Raportimi tremujor i ndjekjes së
detyrave të lëna

3

B

11

Kontrolli i
brendshëm
Kontrolli i
brendshëm

1.1.5 Procesi i Arkivimit

3

B

1.1.6 Dokumentet kritike për të cilin humbja
për shkak të katastrofës do të ishte e
dëmshme (kontratat origjinale, marrja në
dorëzim, kontrolle, etj.)
1.1.1 Menaxhimi i burimeve njerëzore /
Rekrutimi dhe Adaptimi

1

B

1

B

Mbështetja e punonjësve

4

A

12

13

Burimet
Njerëzore

14

Burimet
Njerëzore

Tabela 2 Lista e proceseve dhe niveli kritik
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Lista e plotë ka 137 procese. Për secilin nga këto procese jepet departamenti, përshkrimi i
procesit, numri i punonjësve të angazhuar në këtë proces dhe niveli kritik i këtij procesi. Më
pas komiteti i sigurisë vendos se cilat procese do të jenë pjesë e planit të sigurisë. Në
shumicën e rasteve, pjesë e planit të sigurisë janë vetëm proceset që e kanë nivelin kritik të
klasifikuar si A.

3.6 Veprimet që do të kryhen në rast të një emergjence ose katastrofe
Në rast emergjencash ose katastrofash, pasi është lajmëruar grupi i menaxherëve përgjegjës
për aktivizimin e planit të vazhdueshmërisë së biznesit, dhe pasi është parë që nuk është e
mundur që shërbimet kritike të mbahen në gjendje pune duke përdorur ambientin primar të
serverave, vendoset të aktivizohet plani i vazhdueshmërisë së biznesit dhe transferimi i gjithë
funksioneve kritike në ambientin për rikuperimin në rast fatkeqësish.
Hapat kryesorë që merren për transferimin e të gjithë funksioneve kritike në ambientin për
rikuperim në rast fatkeqësish janë:
1. Kontrolli i përgjithshëm teknik i ambientit për rikuperim në rast katastrofash. Grupi i
teknikëve IT bëjnë kontrollet paraprake teknike të ambientit, në mënyrë që transferimi
të jetë i suksesshëm
2. Më pas bëhet kontrolli paraprak i serverëve në ambientet për rikuperim në rast
katastrofash, në të cilat aktivizohen shërbimet mbështetëse të proceseve kritike.
3. Kryhet transferimi i rrjetit të degëve. Rrjeti informativ i degëve lidhet në ambientin për
rikuperim në rast katastrofash, në mënyrë që të gjitha degët të jenë funksionale pas
aktivizimit të shërbimeve në ambientin për rikuperim në rast katastrofash.
4. Ndërpritet lidhja primare e sistemit bankar dhe aktivizohet linja sekondare, që lidhet
tek ambienti për rikuperim në rast katastrofash.
5. Personat përgjegjës për funksionim e proceseve kritike shkojnë në ambientin për
rikuperim në rast katastrofash, për të vazhduar punën me proceset kritike për të cilët
ata janë përgjegjës.
Në mënyrë që plani i mësipërm të funksionojë është e detyrueshme që një herë në vit të
simulohet një situatë e tillë dhe punonjësit përgjegjës të kryejnë të gjithë veprimtarinë ditore
në ambientin për rikuperim në rast katastrofash, në mënyrë që institucioni të sigurohet që ky
plan është funksional.
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Lista e burimeve njerëzore dhe vendeve të punës të nevojshme për të kryer veprimtaritë e përcaktuara në planin e sigurisë
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Më sipër jepet tabela e cila tregon se sa është numri i punonjësve për çdo departament që
duhet të transferohet në ambjentin për rikuperim nga katastrofat, në mënyrë që të vihen në
punë të gjithë proceset kritike të këtij departamenti. Gjithashtu, nga tabela e mësipërme vihet
re se me zgjatjen e efektit te katastrofës, rritet numri i punonjësve që duhet të jenë fizikisht
prezent në ambientin për rikuperim nga katastrofat.
Më poshtë jepen të listuara pajisjet elektronike shtesë që do t’u duhen punonjësve të cilët
duhet të transferohen në ambjentin për rekuperim nga katastrofat (DRS), për të kryer
aktivitetin e tyre, në mënyrë që të mbahen në gjendje pune proceset kritike.

Sasia

Mund te
përdoret

Njësia

Përshkrimi

Z.Qëndrore

T+4

D

D+1

D+2

D+5

D+10

D+N

nga disa
punonjës

Printer

1

0

0

0

1

1

1

Po

Zyra Ligjore

Skaner

1

0

0

0

1

1

1

Po

Kontrolli i

Printer

2

1

1

1

1

1

1

1

Po

Skaner

1

1

1

1

1

1

1

1

Po

printer

1

1

1

1

1

1

1

1

Po

skaner

0

1

1

1

1

1

1

1

Po

Printer

1

1

1

1

1

1

1

1

Po

Skaner

1

1

1

1

1

1

1

1

Po

brendshëm

Burimet
njerëzore

Përputhshmëria

Tabela 3 Lista me numrin e printerave dhe skanerëve
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Sasia
Njësia

Përshkrimi

Z.Qëndrore

T+4

D

D+1

Mund te

D+2

D+5

D+10

D+N

përdoret
nga disa

Komente

punonjës

Zyra Ligjore

Kontrolli

i

Telefona

5

0

0

0

1

1

1

Po

Fax

5

0

0

0

1

1

1

Po

Telefona

4

1

1

1

1

1

1

Po

Fax

1

1

1

1

1

1

1

Po

Telefona

4

2

2

2

2

2

2

2

Po

Jo

Fax

1

1

1

1

1

1

1

1

Po

Jo

Telefona

5

2

2

2

2

2

2

2

Po

Jo

brendshëm

Burimet
njerëzore

Përputhshmëria

Tabela 4 Lista me numrin e telefonave / fax

Në listat e mësipërme nuk jepet numri i kompjuterëve që do të përdoren nga punonjësit.
Numri i kompjuterëve përcaktohet nga numri i pozicioneve të punës, që është shprehur në
tabelën ku jepet dhe numri total i punonjësve që duhet të shkojnë në ambientin për rikuperim
nga katastrofat.

3.7 Struktura organizative që do të zbatohet në rast të një krize (sistemi i
menaxhimit të krizave)
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
I

Drejtuesi i departamentit

Incident Serioz
informon

Incident i rende
Kordinatorin per
menaxhimin e krizave
Katastrove
Per veprim

informon

Komitetin e menaxhimit
te krizave

Figure 7 Struktura e menaxhimit te krizave

- 39 -

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Në figurën e mësipërme shpjegohet struktura e menaxhimit të krizave (CMS). Më shumë
detaje për këtë proces jepet në vazhdim të këtij studimi.

3.8 Pasojat nga ndalimi i proceseve
Një nga rezultatet e gjeneruar është tabela që tregon efektet që jep ndalimi i proceseve të
punës. Informacioni në ketë tabelë është një përmbledhje e marrë nga të gjithë pyetësorët e
plotësuar gjatë intervistave me çdo departament. Ky informacion sigurohet nga tabela e
mëposhtme:
Tipi i Ndikimit
Departamenti

Procesi

Zyra Ligjore

Arkivimi i Skedarëve te Kredive /
Kontaktet me të tretët / Banka, dokumente
origjinale

Zyra Ligjore

Përgatitja e kontratave të kredisë (Analiza
e rrezikut për kontratat e rëndësishme te
kredive)

Jo

Zyra Ligjore

Ruajtja e marrëdhënieve, komunikimin &
koordinimin e këshilltarëve të jashtëm /
palëve të treta

Zyra Ligjore

Legal

Imazhi

Po

Po

Po

Jo

Po

Jo

Po

Po

Po

Procesi Foreclosure (Konsultimi Këshilla,
Mbikëqyrjes Legal & Analiza e rrezikut
për kontratat e mëdha me të tretët)

Jo

Po

Po

Po

Zyra Ligjore

Mosmarrëveshjet Ligjore

Po

Po

Po

Po

Zyra Ligjore

Opinionet ligjore

Jo

Po

Jo

Jo

Kontrolli i
brendshëm

Përgatitja e Planit të Kontrollit
(përcaktimin e objekteve të kontrollit,
hartë e rrezikut, cikli shumë-vjetor i
kontrollit)
Kryerja e misionit të kontrollit sipas planit
vjetor të kontrollit
Raportimi tremujor / raportimi vjetor i
misioneve të planifikuara dhe të
paplanifikuara të kontrollit dhe rezultatet
Raportimi tremujor i ndjekjes te detyrave
te lëna

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Procesi Arkivimi

Jo

Jo

Jo

Jo

Kontrolli i
brendshëm
Kontrolli i
brendshëm
Kontrolli i
brendshëm
Kontrolli i
brendshëm

Financiar Humbje
fitimi
Po
Po

Tabela 5 Pasojat nga ndalimi i proceseve
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3.9 Plani i masave për mbrojtjen e proceseve kritike
Referuar radhitjes dhe identifikimit të proceseve kritike, organizata duhet zhvillojë një plan
masash konkrete për te mundësuar rifillimin e punës së këtyre proceseve, në rast se ato
efektohen nga rreziqe të ndryshme. Plani duhet të identifikojë qartë radhën e proceseve që do
të rikuperohen, personat përgjegjës për rikuperimin e tyre, dhe ekipet mbështetëse ose burime
të tjera që nevojiten për të arritur rezultatin e kërkuar. Një plan i formuluar saktë për kthimin
në gjendje pune të proceseve të efektuara nga rreziqet, ndihmon institucionin për një
rikuperim më të shpejtë dhe përdorim më efektiv të burimeve të saj gjatë një emergjence. Si
përdoruesit e sistemit ashtu edhe personeli mbështetës i sigurisë së informacionit duhet të
përfshihen në përcaktimin e prioriteteve në përballimin e emergjencave.

Marrja e masave paraprake për mbrojtjen e proceseve dhe informacionit
kritik
Ekzistojnë disa hapa që një organizatë duhet të ndjekë për të parandaluar ose minimizuar
dëmin mbi proceset e punës, që mund të ndodhin nga ngjarje të papritura. Këto mund të
kategorizohen si më poshtë:


Dublikimi ose ruajtja e vazhdueshme e të dhënave, programeve kompjuterikë ose
dokumenteve të tjera kritike jashtë institucionit;



Vendosja e kapaciteteve shtesë, në një masë të tillë, që të ndihmojnë rimëkëmbjen e
sistemeve të informacionit, në mënyrë që pas një dëmtimi ose ndërprerjeje, këto
sisteme të mund të rimëkëmben dhe ristrukturohen në gjendjen e tyre fillestare, sa me
shpejt te jete e mundur;



Marrja e masave kundër zjarrit dhe dublikimi i sistemeve te furnizimit me energji
elektrike (si sisteme të fikjes së zjarrit ose furnizuesve rezervë të energjisë);



Marrja e masave që personeli dhe përdoruesit e tjerë të sistemeve te njohin
përgjegjësitë e tyre gjatë emergjencave;



Mirëmbajtje efektive e pajisjeve;



Procedura per menaxhimin e problemeve dhe menaxhimin e ndryshimeve.
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3.10 Procedurat e ruajtjes së të dhënave
Kopjimi sistematikisht i të dhënave dhe programeve, si dhe ruajtja e tyre në vendndodhje të
sigurta, larg ambienteve të punës, janë zakonisht veprime me kosto efektive që një organizatë
mund të kryejë për të zvogëluar ndërprerjet e shërbimit. Edhe pse pajisjet mund të
zëvendësohen shpejt, rindërtimi i të dhënave mund të jetë i kushtueshëm në vlerë dhe në kohë,
prandaj ekzistojnë mundësitë reale që të dhënat te mos rindërtohen. Përveç kostove direkte të
rindërtimit të te dhënave, ndërprerjet lidhur me shërbimin mund të sjellin humbje të
konsiderueshme financiare.

3.11 Trajnimi
Stafi duhet të jetë i trajnuar dhe i ndërgjegjshëm për përgjegjësitë e tyre referuar parandalimit,
zvogëlimit dhe reagimit ndaj situatave emergjente. Për shembull stafi mbështetës i sigurisë së
informacionit duhet të kryejë trajnime periodike në procedurat e emergjencës nga zjarri, uji,
incidente te renda, si dhe të ketë njohuri mbi përgjegjësitë e tyre në lidhje me procedurat që
duhen ndjekur në vendndodhjen e përcaktuar për rekuperim në rast fatkeqësish. Gjithashtu,
nëse përdoruesit e jashtëm janë të rëndësishëm për operacionet e organizatës, ata duhet të
informohen mbi hapat që mund të ndërmarrin në një situatë emergjence.

Planet për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike, për menaxhimin e
problemeve dhe menaxhimin e ndryshimeve
Ndërprerje të paparashikueshme të shërbimit, mund të ndodhin nga dëmtime të pajisjeve
kompjuterike ose nga ndryshimi i pajisjeve në mungesë të një njoftimi paraprak të
përdoruesve. Për të parandaluar këto ngjarje, kërkohet një program efektiv për mirëmbajtjen,
menaxhimin e problemeve dhe menaxhimin e ndryshimeve për pajisjet kompjuterike.
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4

Plani i rimëkëmbjes nga katastrofat
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4.1 Zgjidhje të mundshme për ndërtimin e një Qendre Rikuperimi në rast
fatkeqësie (Disaster Recovery Site)
Qëllimi i këtij kapitulli është që të nxjerrë në dukje mundësitë që ekzistojnë në vendin tonë
për ndërtimin e një qendre alternative rikuperimi në rast fatkeqësish (Disaster Recovery Site)
(S.A., Security committee meeting).
Për të siguruar vazhdimësinë e aktiviteteve kritike të biznesit, në rast se të gjithë ose një pjesë
e ndërtesës primare është dëmtuar dhe në të nuk mund te kryhen proceset normale të punës,
çdo institucion duhet të ketë një vend/qendër alternative rikuperimi në rast fatkeqësish
(Disaster Recovery Site) si pjesë e planit të tyre të vazhdimësisë së biznesit. Zgjedhja e një
qendre alternative rikuperimi në rast fatkeqësish (Disaster Recovery Site) është një pjesë
thelbësore e planit të sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose
sensitive.
Incidente të rënda mund të ndodhin në çdo kohë, kështu që çdo biznes duhet të jetë i
përgatitur për këto situata, pavarësisht nga madhësia dhe natyra e biznesit(Gjergji MULLA,
Alkid ADEMI,, 2016). Duke marrë parasysh kufizimet lokale në vendin tonë, për të gjetur një
zgjidhje për ndërtimin e një qendre alternative rikuperimi në rast fatkeqësish (Disaster
Recovery Site) janë vlerësuar dy skenarë të mundshëm, në mënyrë që të gjendet zgjidhja më e
mirë që i nevojitet një institucioni për të qenë i përgatitur në përballimin e situatave ekstreme.
Disaster Recovery është procesi i rindërtimit të funksioneve normale të punës ose të
infrastrukturës pasi të kalojë fatkeqësia. Sipas përkufizimit të “Business Continuity Plan”,
Plani i Vazhdimësisë së Biznesit është një përmbledhje e procedurave dhe informacionit që
janë zhvilluar, përpiluar dhe mbajtur në gatishmëri për përdorim në rast të një emergjence apo
katastrofe.
Një pjesë e rëndësishme e planit të vazhdimësisë së biznesit është zgjedhja e vendit të
rimëkëmbjes në rast fatkeqësie (Disaster Recovery Site). Disaster Recovery kërkon kosto të
konsiderueshme në mënyrë që të ndërtohet siç duhet. Përveç funksionit primar që është
përdorimi i këtij ambienti në rast fatkeqësish, në mënyrë që investimi të jetë me kosto më
efektive, ky ambient mund të përdoret edhe për qëllime të tjera, si për qëllime të trajnimit etj.
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Qendra alternative e rikuperimit në rast fatkeqësish (Disaster Recovery Site) duhet të
përmbajë:


Vend të mjaftueshëm për të akomoduar anëtarët e stafit që do të punojnë në rast se plani i
vazhdimësinë se biznesit është aktivizuar dhe të sigurojë që ata do të kenë të gjitha mjetet
e nevojshme për punën e tyre. Kjo do të thotë se përdoruesit do të kryejnë detyrat e tyre në
qendrën alternative të rikuperimit në rast fatkeqësish (Disaster Recovery Site).



Një dhomë Serverash në të cilën mund të vendosen të gjitha aplikacionet kritike dhe
shërbimet tek të cilat varen proceset kritike. Kjo do të thotë se plani i vazhdimësinë se
biznesit kërkon një dhomë serverash që plotëson te gjitha standardet teknike.



Një arkivë qendrore, ku do të ruhen të gjitha dokumentet e kërkuara.

Për të arritur qëllimet e mësipërme duke marrë parasysh kufizimet lokale, për një shërbim të
tillë janë vlerësuar dy zgjidhje të mundshme, në mënyrë që të merret ajo që kënaq më mirë
kërkesën për të cilën ka nevojë një institucion (Gjergji MULLA, Alkid ADEMI,, 2016).

Zgjidhja e parë (duke iu referuar më poshtë si Rental Solution) konsiston ne marrjen e një
ambienti me qira, që plotëson kushtet e mëposhtme:
Ambienti me qira dhe zyrat kryesore (në të cilat supozohet që është edhe dhoma primare e
serverave) nuk duhet të ndikohen nga i njëjti rrezik në të njëjtën kohë. Që do të thotë se në një
kohë të caktuar një incident duhet të ndikojë vetëm një nga këto ambiente. Në këtë mënyre të
paktën një nga godinat do të jetë funksionale.
Ekspozimi ndaj rreziqeve varet në karakteristikat e zonës ku është vendosur ndërtesa e zyrave
primare dhe në karakteristikat e zonës ku organizata është duke marrë në konsideratë
ndërtimin e vendit të rimëkëmbjes në rast fatkeqësie. Në të dy rastet, vlerësimi i riskut është i
nevojshëm për ndërtesën primare dhe atë të rimëkëmbjes në rast fatkeqësie, në mënyrë që të
sigurojë zbatimin e rregullit të mësipërm.
Deri më sot, institucionet rregullatorë (në Evropë, madje edhe në Shqipëri) nuk kanë
përcaktuar ndonjë rekomandim në lidhje me distancën midis godinës primare dhe asaj të
rimëkëmbjes në rast fatkeqësie dhe duket se një rekomandim i tille nuk do të mund të
propozohet edhe më vonë.
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Është e mundur që institucionet rregullatorë te kontrollojnë që Disaster Recovery Site dhe
godina primare nuk janë të ekspozuar ndaj të njëjtit lloj rreziku në të njëjtën kohë (për
shembull në qoftë se të dy ambientet do të vendosen pranë të njëjtit lumë, kjo do të thotë se të
dy ambientet rrezikohen nga i njëjti rrezik përmbytjeje në të njëjtën kohë). Në këtë rast
institucionet rregullatore mund të kërkojnë arsye për të justifikuar vendimin e marrë për këtë
zgjedhje dhe mund ta krahasojnë atë me mundësi të tjera alternative.

Zgjidhja e dytë (më poshtë referuar si Hosted Solution) është vendosja e ambienteve për
rikuperim në rast fatkeqësie pranë një kompanie që ofron shërbime të tilla. Vende të tilla janë
të dizenjuara në përputhje me standardet ndërkombëtare të ndërtimit dhe sigurisë së
ambienteve teknologjike (Tier IV).
Vlerësimi i të dy vendeve është i bazuar në këto kritere:
 Rëndësia e zgjedhjes teknike, arkitektura e nevojshme për të ushtruar aktivitetin, dhe
justifikimi i komponentëve të zgjidhjes.
 Fleksibiliteti, funksionalitetet dhe përshtatshmëria teknike e zgjidhjes.
 Koha e implementimit të zgjidhjes.
 Shpenzimet lidhur me:
•

arkitekturën e nevojshme teknike

•

shërbimet e ofruara

•

ushtrimi i aktivitetit dhe mirëmbajtja

•

aftësinë e ofruesit për të përmbushur kërkesat e institucionit

Në tabelat e mëposhtme jepen vlerësimet për të dy ambientet e mësipërme që lidhen me
karakteristikat teknike dhe të shërbimit.
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Karakteristikat teknike
Karakteristikat teknike

Zgjidhja Rental

Zgjidhja Hosted

Rreziqet në lidhje me vendndodhjen
gjeografike:
•

Përmbytje

•

Rrëshqitje Toke

I pranueshëm

•

Tërmet

•

Shkarkesa Elektrike (Rrufe etj.)

•

Erëra të forta

(Lidhur me tërmetin ndërtesa
duhet të ketë një certifikim që
është në gjendje për t'i rezistuar
shkallës 8 grade richter)

•

Stuhi

•

Ciklone

I pranueshëm
(Tier 4 Data Center)

Standardet e sigurimit fizik:
•

Monitorimi i ndërtesës

•

Mbrojtje nga zjarri

•

Tavanet e varur

Nuk ofrohen
Kostoja duhet të përfshihet në
kostot e ndërtimit

Ofruara nga kompania si
shërbim
Të përfshira në çmimin e qirasë

Përmasat e hapësirës

I pranueshëm

I pranueshëm

IT dhe pajisjet e telefonisë
(workstations, rrjetet, servers, telefon /
fax, printer)

Nuk ofrohen

Nuk ofrohen

Pajisje të veçanta

Nuk ofrohen

Nuk ofrohen

Fleksibiliteti, funksionaliteti dhe
përshtatshmëria teknike e zgjidhjes

I pranueshëm

I pranueshëm

Koha e implementimit

Ndërtimi dhe përshtatja mund të
fillojë menjëherë pas
nënshkrimit të kontratës së
qirasë. Instalimet e pajisjeve
mund të fillojnë pas nënshkrimit
te punëve civile

Instalimi mund të fillojë
menjëherë pas nënshkrimit të
kontratës së qirasë.

Tabela 6 Karakteristikat teknike
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Karakteristikat e shërbimit

Shërbime

Zgjidhja Rental

Koha e nevojshme për
realizimin
e
zgjidhjes
alternative funksionale
Koha e marrjes me qira

Zgjidhja Hosted

Në varësi të zgjidhjes teknike të Në varësi të zgjidhjes teknike të
institucionit
institucionit
Nuk ka kufizim
Por kontrata duhet të jetë jo më
shumë se 10 vjet në bazë të
legjislacionit vendas.

Asistenca
ambjentit

nga

ofruesi

i Nuk ka asistencë
nga
kompania
ambientin

Nuk ka kufizim
Nuk ka asistencë për zgjidhjen IT

qe

ofron

Mirëmbajtja

Nuk ka mirëmbajtje nga Mirëmbajtja e ambienteve do të
kompania qe ofron ambientin
jetë përgjegjësi e kompanisë që
ofron ambientin

Ndarje burimesh

Nuk ka ndarje burimesh

Përshtatjet dhe konfigurimet

Nuk ka asistencë nga kompania Nuk ka asistencë për zgjidhjen IT
që ofron ambientin
Mirëmbajtja e ambienteve do të
jetë përgjegjësi e kompanisë që
ofron ambientin

Testet funksionale

Nuk ka asistence nga kompania Nuk ka asistence për zgjidhjen IT.
qe ofron ambientin
Mirëmbajtja e ambienteve do të
jetë përgjegjësi e kompanisë që
ofron ambientin

Për punët administrative ofrohet
ndarje
burimesh
(resourse
sharing)

Tabela 7 Karakteristikat e shërbimit

Bazuar në karakteristikat teknike dhe ato të shërbimit dallimi midis Zgjidhjes Hosted dhe
Zgjidhjes me Qira është që shërbime si mbikëqyrja e godinës, mbrojtja nga zjarri, tavane të
varura, AVAC, gjeneratorë, inverters etj., janë ofruar dhe mirëmbahen nga kompania e cila do
të ofrojë zgjidhjen Hosted.
Zgjidhja Hosted është ndërtuar me qëllimin kryesor ofrimin e zgjidhjeve Disaster Recovery,
kurse zgjidhja Rental ka nevojë për kosto shtesë të ndërtimit në mënyrë që të përshtatet dhe
të funksionojë si ambient ku mund te vendoset Disaster Recovery Site. Kjo është dhe
përparësia kryesore që Zgjidhja Hosted ka ndaj Zgjidhjes Rental.
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4.2 Kostot dhe tarifat e projektit
4.2.1 Dallimi në kosto
Dallimi në kostot për çdo zgjidhje lidhet kryesisht me


Kostot e ndërtimit,



Tarifat e qirasë



Shërbimet e mirëmbajtjes (Sisteme Alarmi, AVaC, Inverters, gjeneratorë të energjisë etj.)
CAPEX

Ndërtimet

Zgjidhja Rental

Zgjidhja Hosted

Shpenzime për punë civile

Nuk

Shpenzimet për ndërtimin e Server

ka

kosto

të

ndërtimit

Room
Tabela 8 Kostot e investimeve

Nëqoftëse ne supozojmë se Zgjidhja Rental do të kërkojë një kontratë me qira të paktën 10
vjet, CAPEX do të amortizohet për 10 vjet me një sasi të caktuar çdo vit. Kjo shumë përbëhet
nga shpenzime amortizimi për ndërtimet e përgjithshme dhe amortizimi për ndërtimin dhe
instalimin e dhomës së serverit.
OPEX (vjetore)

Zgjidhja Rental

Zgjidhja Hosted

Rental

Kosto e ulët e qiraje

Kosto Mirëmbajtjeje

Tarifa e mirëmbajtjes e Të përfshira në tarifën e
konsiderueshme

Kosto e lartë qiraje

qirasë

Amortizimi (10 vjet kontrata e Tarifë të konsiderueshme Të përfshira në tarifën e
qirasë)

amortizimi si më sipër

qirasë

Tabela 9 Kostot e shpenzimeve

4.2.2 Investimet e zakonshme në të dy vendet
Një pjesë e konsiderueshme e investimeve për BCP ka të bëjë me infrastrukturën IT që
përbëhet nga Serverat, workstations, sistemi i telefonisë, printer, faks dhe pajisje të tjera.
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Investimet e mësipërme janë të njëjta për të dy zgjidhjet dhe janë të detajuara në tabelën e
mëposhtme:

CAPEX

Zgjidhja Rental

Zgjidhja Hosted

Program
Hardware (workstations)
Servers
Telefonia Sistemit
Pajisje telefonike
Printers
Faks
Fotokopje
Skanera
Tabela 10 Investimet e zakonshme CAPEX në të dy vendet

OPEX

Zgjidhja Rental

Zgjidhja Hosted

Lidhjet e rrjetit (vjetor)

Tabela 11 Investimet e zakonshme OPEX në të dy vendet
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Shpenzimet e përgjithshme OPEX që përfshijnë IT dhe koston e ndërtimit, duhet të paraqiten
në tabelën e mëposhtme:

OPEX (vjetore)

Zgjidhja Rental

Zgjidhja Hosted

Rental
Tarifa e Mirëmbajtjes
Zhvlerësimi i kostove të ndërtimit
(10 vjet kontrata e qirasë)
Lidhjet e rrjetit (vjetor)
Amortizimi

(pajisje

IT

dhe

software do të zhvlerësohen në
periudhën 4 vjeçare)
Amortizimi

(pajisje

të

Server

Room do të zhvlerësohen në
periudhën 4 vjeçare)
Tabela 12 Shpenzimet vjetore

Në Shqipëri ka një mungesë të konsiderueshme zgjidhjesh Hosted. Opsionet janë shumë të
limituara për marrjen e këtij shërbimi që në shumë raste nuk përputhet me kërkesat e
institucioneve.
Bazuar në analizën e kryer mbi rastet e përzgjedhura më sipër kemi këto rezultate:
Zgjidhja Hosted
Avantazhet

Disavantazhet

Është projektuar për të funksionuar për planet Ka vlerë të lartë OPEX vjetor.
BCP.

Është më e shtrenjtë se zgjidhja Rental

Është më e mirë nga ana teknike dhe e nqs shtrihet në 10 vite.
mirëmbajtjes.
Tabela 13 Tabelë krahasuese për Zgjidhjen Hosted

- 51 -

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Zgjidhja Rental
Avantazhet

Disavantazhet

Ka vlerë të ulët OPEX vjetor dhe në total është Duhet të përshtatet për të funksionuar si
zgjidhje më e lirë krahasuar me Hosted.

DR site

Tabela 14 Tabele krahasuese për zgjidhjen Rental

4.3 Ndërtimi i dhomës së serverave
4.3.1 Vendndodhja e dhomës se serverave brenda godinës
Dhoma e serverave duhet të vendoset në një vend të përshtatshëm që mund të aksesohet
lehtësisht dhe të ketë nivel sigurie të konsiderueshëm (Releford, June 19, 2000).
Rekomandohet që dhoma e serverave të vendoset në mënyrë të tillë që të mos këtë mbështetje në
asnjë nga muret e jashtme të godinës ose në muret e perimetrit rrethues të godinës. Gjithashtu
duhet që dhoma e serverave të rrethohet me rrugë kalimi nga të gjitha anët e saj.
4.3.2 Punimet civile
Materialet e ndërtimit që duhet të përdoren në dhomën e serverave duhet të vlerësohen për
përshtatshmërinë dhe karakteristikat e tyre mbrojtëse. Materiale të ndryshme të ndërtimit sigurojnë
nivele të ndryshme mbrojtje nga zjarri dhe kanë shkallë të ndryshme të djegshmërisë.
Materialet e përdorura për ndërtimin e qendrës së të dhënave duhet të jenë jo të djegshme.
Materialet plastike, duke përfshirë edhe ato zjarrduruese, ka të ngjarë të prodhojnë sasi të
mëdha të tymit, edhe kur ato janë të certifikuara. Ato nuk duhet të përdoren në asnjë rrethanë
për të ndërtuar qendrën e të dhënave. Ngarkesa (se sa peshë mund të mbahet) duhet të
vlerësohet dhe të projektohet e tillë për të siguruar qe ndërtesa do të mbajë ndërtimet dhe
ndërhyrjet në të.
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Dhoma e serverave nuk duhet të mbështetet në muret anësore të godinës, por duhet te jetë e
distancuar nga to siç shihet edhe ne figurën më poshtë (Sitronic telecom solutions, 2012):

Figurë 8 Vendndodhja e dhomës së serverave

4.3.3 Struktura e ndërtesës
Struktura e ndërtesës duhet të ketë një rezistencë ndaj zjarrit prej të paktën 2 orësh.

4.3.4 Muret e brendshme të dhomës së serverave
Muret e brendshme duhet të arrijnë nga dyshemeja e katit deri në tavan.
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Ata duhet të jenë rezistentë ndaj hyrjeve të paautorizuara dhe të kenë një rezistencë ndaj
zjarrit prej të paktën 2 orësh. Muret, tavanet dhe dyshemetë duhet të përmbajnë materialet e
nevojshme për të përmbushur rezistencën e kërkuar kundër zjarrit dhe mbrojtjes ndaj ujit.
Muret ndarëse përreth dhomës së serverave duhet të jetë në gjendje për të siguruar izolimin
nga nivelet e zhurmës deri në 40 decibel.
Dyert është e nevojshme të kenë hapje nga jashtë (hapja e dyerve nga jashtë nuk dëmton
pajisjet brenda dhomës së serverave), duhet të kenë të njëjtën rezistencë ndaj zjarrit si muret
rrethuese, duhet te ndalojnë hyrjen me force, duhet te kenë shenja dalje emergjence dhe në
varësi të vendosjes duhet të kenë monitorim dhe alarme. Praktikat më të mira tregojnë se
korniza e derës duhet të jetë e fiksuar në mur solid dhe se duhet të ketë të paktën tre mentesha
për derë. Këto karakteristika do ti bëjnë dyert shumë më e vështira për tu thyer. Dera duhet të
jetë e pajisur me çelës elektromagnetik dhe mekanizëm të reset-ushem.
Në mënyrë që në dhomë të mund te futen pajisjet, duhet të vendoset në hyrje të saj një rampe
e pjerrët (Sitronic telecom solutions, 2012).
4.3.5 Hapësira e brendshme, dyshemeja industriale dhe tavani i varur
Ndërtimi i një dyshemeje të ngritur është konsideruar të jetë i nevojshëm për një qendër të
dhënash(Comms Room Services #1).
Lartësia e hapësirave brenda dhomës duhet të jetë nga 2.60 metra në 2.90 metra për të
siguruar:
•

Qarkullimin e mirë të ajrit mbi pajisjet.

•

Efektivitetin optimal te sistemit të zbulimit të zjarrit.

•

Kufizime të pakta mbi vendndodhjen dhe mbrojtjen e sprucuesve.

Hapësira nën dyshemenë e ngritur duhet të jetë midis 0.6 m dhe 0.9 metra të lartë për të
siguruar:
•

Shpërndarjen e duhur të ajrit të ftohtë nga sistemi HVAC.

•

Organizimin racional të rrjeteve.
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Figurë 9 Specifikimet për instalimin e dyshemesë dhe tavanit të dhomës së serverave

Tavanet e varur që janë vetëm për zbukurim, nuk duhet të instalohen në dhomën e serverave.
Ata mund të mbajnë pluhur dhe mund të bien ose të lëshojnë lëndë helmuese në bashkëveprim
me sistemin automatik të gazit.
Mbajtësit e kabllove që do të instalohen nuk duhet të pengojnë lëvizjen e ajrit dhe duhet të
pastrohen me shumë kujdes. Gjithashtu duhen lyer që të mos mbajnë pluhur, i cili me pas
mund të qarkulloje në dhomë nëpërmjet rrymës së ajrit.
Dyshemeja e ngritur duhet të jetë në gjendje të mbajë ngarkesën e pajisjeve mbi të.
Pajisjet e instaluara në dhomën e serverave janë relativisht të rënda. Duhet te mbahet parasysh
aftësia mbajtëse e dyshemesë industriale dhe e dyshemesë së katit. Për shembull, Raku 42U i
mbushur me servera blade mund të peshojë deri në 950 kg (Conry-Murray, September 29,
2007.). Godinat e larta nuk mund të mbajnë rake me servera blade pa bërë më përpara një
përforcim të strukturës mbajtëse (Goetz, 2005).
Dyshemeja duhet të jetë ndërtuar për të mbajtur një ngarkesë prej të paktën 7,2
kPA/150lbf/ft2 (që do të thotë përafërsisht 700kg/m2), e rekomanduar është të mbahet një
ngarkesë prej 12 kPA/250 lbf/ft2 (që do të thotë përafërsisht 1200kg/m2) (DiMinico, 2006)
(Sitronic telecom solutions, 2012)
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4.3.6 Mbrojtja nga uji
Tubat e panevojshëm të ujit duhet të vendosen jashtë dhomave kompjuterike.
Pavarësisht këtyre masave, mbetet ende rrezik konkret rrjedhja e ujit nga pajisjet jashtë
dhomës së serverave (si tuba, kondicionimi, etj.) që mund të arrijnë deri tek pajisjet në
dhomat kompjuterike. Rrjedhimisht duhet të merren masat e mëposhtme:
•

Uji duhet të rrjedhë në drejtim të pikës më të ulët të dyshemesë së ngritur,

•

Dyshemeja e ngritur duhet të jetë me material kundra ujit,

•

Kabllimet duhet të instalohet të paktën 10 cm mbi dyshemenë strukturore te katit,

•

Të vendosen detektorë uji atje ku ekziston rreziku i rrjedhjes. Këto masa duhet të zbatohen
për pajisjet e tubat brenda dhe jashtë dhomave kompjuterike.

4.3.7 Alarmi i evakuimit nga zjarri
Alarmi i evakuimit duhet të jetë në përputhje me standardet në fuqi. Sistemi i alarmit të zjarrit
duhet të ketë:
•

Një aktivizues alarmi për çdo dalje kryesore dhe dalje emergjente nga qendra.

•

Sirenë Evakuimi që përputhen me standardin NF-S 61960 dhe mund të dëgjohet në cdo
pozicion brenda ndërtesës.
Kjo pajisje duhet të jetë e lidhur me sistemin e sigurisë së dhomës së serverave.

4.3.8 Daljet e emergjencës
Daljet emergjente duhet të jenë në përputhje me kërkesat rregullatorëve të autoriteteve lokale.
Vëmendje e veçantë do ti kushtohet aspekteve të mëposhtme:
•

Shenjat e emergjencës.

•

Drejtimi i hapjes së dyerve.

•

Zhbllokimi i daljeve të kontrolluara.

•

Shenjat e vëna nga të dyja anët e dyerve që tregojnë nesë një sistem automatik shuarje
zjarri është i pranishëm.
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4.3.9 Struktura e sistemit të kabllimit
Një strukturë rrjeti e shpejtë (high speed network) duhet të jetë e instaluar për ti shërbyer të
dhënave dhe telefonisë (Sitronic telecom solutions, 2012).

Figurë 10 Struktura e sistemit të kabllimit

Figurë 11 Struktura e sistemit të kabllimit
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I gjithë sistemi duhet të jetë i projektuar në përputhje me sa më poshtë:
•

Përputhje me Standardet Ndërkombëtare.

•

Fleksibilitet i lidhjeve dhe zgjerimeve (LAN-WAN).

•

Dublikim i lidhjeve të rëndësishme dhe parashikim i kapaciteteve për të ardhmen.

•

Jetëgjatësi e materialeve të instaluara.

•

Administrim i centralizuar.

•

Garanci 25-vjeçare për materiale me certifikim që do të ofrohen nga kompania
prodhuese.

•

Prodhuesi duhet të jetë i akredituar me ISO 9001.

•

Sistemi i kabllove do të jetë unshielded kategoria 6.

4.3.10. Topologjia e strukturës së kabllove.
Të gjitha pajisjet e telekomunikacionit dhe lidhjet e telekomit duhet të instalohen në rake
“Open Frame”. Instalimet elektrike duhet të jenë në afërsi të pajisjeve për një kosto më të ulët
të kabllove dhe për uljen e rreziqeve që lidhen me problemet e distancave të largëta.
Kanalet e instalimeve elektrike duhet të jenë të vendosura në zonat kryesore të objektit, në
afërsi të qendrave të shpërndarjes. Në këto zona duhet të zbatohen me përpikmëri mekanizmat
dhe procedurat strikte në kontrollin e aksesit.
4.3.11 Sistemi CCTV
Për mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e Qendrës së të dhënave, një sistem CCTV duhet të instalohet
brenda dhe jashtë dhomës së Qendrës së të Dhënave (Comms Room Services #5.).
4.3.12 Dritat e emergjencës
Dritat e emergjencës duhet të jenë te instaluara në hyrjen e Data Center.
4.3.13 Sistemi BSM (Building Security Management)
Duhet të instalohet një sistem BSM (Building Security Management) për monitorimin
(menaxhimin e status-alarm) dhe kontrollin e të gjithë sistemeve të sigurisë (Comms Room
Services #7.).Të gjitha pajisjet elektromekanike, njësitë e ajrit të kondicionuar, UPS-së dhe
Gjenerator duhet të integrohen dhe të monitorohen nga sistemi BSM.
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Figurë 12 Sensorët

4.3.14 Sistemi i kontrollit të aksesit fizik (Access Control System)
Një Access Control System duhet të jetë i instaluar për të kontrolluar të gjithë personat që
hyjnë dhe dalin nga zona e mbrojtur e Qendrës së të Dhënave. Në këtë sistem gjithashtu duhet
të parashikohet që në rast të një zjarri të gjitha dyert duhet të lirohen automatikisht.
Mekanizmat e kontrollit të qasjes duhet të mundësohen nëpërmjet lexuesve të kartave.

4.3.15 Sistemi i alarmit nga vjedhjet (Intruder Alarm System)
Për mbrojtje kundër qasjes së paautorizuar në zonën ku është vendosur Qendra e të Dhënave,
duhet të instalohet një sistem alarmi kundër hyrjeve fizike të paautorizuara. Alarmet në dyert
e qendrës së përpunimit të dhënave duhet të aktivizohen jashtë orarit të punës.
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Duhet të këtë politika të shkruara se si do të menaxhohet aksesi gjatë orarit zyrtar të punës,
pas orarit të punës dhe gjatë emergjencave.

4.4 Instalimi elektrik
Qendra e të dhënave duhet të jetë në një sistem të ndryshëm elektrik nga pjesa tjetër e
ndërtesës. Në këtë mënyrë në qoftë se çdo gjë ndikon negativisht në sistemin e ndërtesës
kryesore, ajo nuk do të ketë ndikim në qendrën e të dhënave. Qendra e të dhënave duhet të
furnizohet me dy ose më shumë burime alternative energjie, që do të thotë furnizim nga dy
ose më shumë burime rryme që vijnë nga dy ose më shumë sisteme elektrike (Generator,
KESH, etj.).
Qendra e të dhënave duhet të ketë furnizim të pavarur me energji elektrike të pandërprerë
(UPS). Është e rëndësishme që fuqia e UPS dhe gjeneratorit të jetë në gjendje që të mbajë
ngarkesën e qendrës së të dhënave (Lowe, 2002).
4.4.1 Instalimet elektrike kabllore
Instalimi kabllor duhet të jetë në përputhje me rregulloret ndërkombëtare në lidhje me kodin e
ngjyrave të telave, si dhe specifikimet e sigurisë dhe tokëzimit.
Sugjerohet që sistemi i kabllimit të ketë një jetëgjatësi mbi 10 vjet para se të ripërtërihet nga
ana teknologjike (Kurt-Even Kristensen, Stein Nygaard, January 2013).
Për të shënuar të gjithë kabllot dhe instalimet elektrike, të cilat nuk mund të dallohen nga
ngjyra, duhet të përdoret një etiketim i përshtatshëm.
Infrastruktura e energjisë duhet të jetë e dizenjuar si më poshtë:
1. Një panel kryesor i shpërndarjes së energjisë me ushqim nga rrjeti elektrik duhet të
shërbejë për të ushqyer:
•

Dy njësi A / C.

•

Input për pajisjet UPS.

•

Ndriçimin e Data Center.

2. Një panel kryesor i shpërndarjes së energjisë me ushqim nga UPS duhet të shërbejë si
input i cili do të ushqejë çdo pajisje të rakut dhe do të përdoret si burim dytësor për to.
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4.4.2 Tokëzimi
Të gjitha elementet metalike, duke përfshirë këmbët e dyshemesë së ngritur, A/C, rampën,
rack-un, pajisjet, etj. duhet të jenë të lidhura me sistemin e rrjetit të tokëzimit nën dyshemenë
e varur.
4.4.3 Njësitë ndriçuese
Numri dhe pozicioni i ndriçuesve duhet të jetë idizenjuar në mënyrë të tillë që të jenë të aftë
për të siguruar nivelin e ndriçimit afërsisht ekuivalent me 500 Lux (sipërfaqe të ndriçuar) në 1
metër nivel mbi dysheme.

Figurë 13 Ndriçuesit
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4.4.4 Switch-et elektrike me dy burime
Për të rritur disponueshmërinë e pajisjeve që kanë një furnizim me energji elektrike,
rekomandohet instalimi i të paktën 2 switch-eve elektrike me dy burime në secilin rack të
dhomës së serverave.
Switch-et elektrike me dy burime marrin rrymë nga dy burime të ndryshme të energjisë dhe
sigurojnë një dalje. Kjo do të thotë se në rast të një dështimi të energjisë në ndonjë prej dy burimeve
të energjisë të lidhur me switch-et elektrike, pajisja do të këtë përsëri rrymë të pa ndërprerë.

4.4.5 Sistemi UPS
Një sistem UPS me kapacitet minimal 15KVA duhet të jetë i instaluar, i aftë për të mbështetur
ngarkesën e pajisjeve në dhomën e serverave, me bateri përkatëse që ofrojnë të paktën 4 orë
autonomi punë.
Sistemi UPS duhet të jetë në gjendje:
•

Të mbrojë në mënyrë efektive nga lëvizjet e tensionit dhe ndërprerje të energjisë elektrike.

•

Të sigurojë furnizim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të tensionit.

•

Të mbrojë nga ngarkimi i tepërt, niveli i ulët ose shkarkimi i plotë i baterive.

•

Të jetë i lidhur me sistemin e alarmit dhe të ketë një sistem monitorimi që mund të arrihet
përmes lidhjes IP.
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Figurë 14 Sistemi UPS

Ngarkesa bazë që duhet të mbajë UPS përfshin pajisjet që duhet të rrinë të ndezura kur kemi
ndërprerje të energjisë në sistemin elektrik qendror (Comms Room Services #2.)
4.4.6 Fikja emergjente (EPO)
Dhoma duhet të jetë e pajisur me një çelës emergjence (emergency power off switch) për
shkëputjen e energjisë elektrike nga dhoma në raste të caktuara. Ky çelës është quajtur
zakonisht EPO (emergency power off). Çelësi EPO duhet të jetë i instaluar në pjesën e
brendshme të dhomës në secilën nga daljet kryesore. Çelësi duhet të mbrohet nga ndërhyrjet
aksidentale nga një pllakë mbrojtëse. Hapja e pllakës mbrojtëse duhet të shoqërohet me një
tingull alarmi dhe duhet të japë sinjal tek punonjësit e duhur.
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Ngjarja duhet të regjistrohet nga sistemi i video survejimit. EPO duhet të ndërpresë fuqinë e
sistemit elektrik në dhomën e serverave.
Në qoftë se ndodh një zjarr, ky çelës duhet shtypur ndërkohë që punonjësit dalin nga dhoma e
serverave para shuarjes së zjarrit.

Figurë 15 Fikja e emergjencës
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4.5 Mbrojtja kundër zjarrit, tymit, ujit, temperaturës, lagështisë
4.5.1 Sistemi i shuarjes së zjarrit
Në dhomat e serverave duhet të instalohet një sistem automatik për shuarjen e zjarrit, që
mbulon sipërfaqen e monitoruara nga sistemi i detektimit të zjarrit (Comms Room Services
#6.).Llogaritjet përkatëse të sasisë së mjaftueshme të gazit dhe dimensionin e tubave të
sistemit automatik të fikjes së zjarrit, duhet të projektohen nga kompanitë e specializuara për
ndërtimin e këtyre sistemeve. Materiali i preferuar per shuarjen e zjarrit është FM-200.

4.5.2 Sensorët e alarmit
Në dhomat e serverave duhet të instalohen sensorët e mëposhtëm:


Sensorë uji



Sensorë tymi



Sensorë temperature



Sensorë lagështire

Sensorët e ujit duhet të vendosen nën katet e ngritura dhe në tavanet e varura (për të zbuluar
rrjedhjet nga katet sipër tij apo çatia). Është e rëndësishme që sensorët të jenë në gjendje për
të zbuluar rrjedhjet dhe ujin e padëshiruar.
Duke qenë se shumica e instalimeve elektrike dhe kabllot janë vendosur nën dyshemetë e
ngritura dhe në tavanet e varura, është e rëndësishme që të evitohet prezenca e ujit në këto
vende dhe nëse detektohet prezence uji, duhet te kemi sinjalizim për këtë ngjarje.
Sensorët e lagështisë duhet të sinjalizojnë në rast se lagështia në dhomë nuk është në
parametrat e duhur.
Të gjithë sensorët ose detektorët duhet të jenë të lidhur me një sistem alarmi. Sistemi i alarmit
do të paralajmërojë punonjësit përgjegjës siç përshkruhet më poshtë.
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Të gjitha alarmet që kanë lidhje me njoftimet duhet:
 Të gjenerojnë mesazhe të veçanta SMS të cilat do dërgohen në disa numra telefoni.
 Të bëjnë telefonata zanore.
 Të kenë mundësi për të qenë të lidhur me sistemet e tjera të alarmit (mundësisht të
jetë i lidhur me sistemin e sigurisë fizike).
 Të kenë të gjitha konfigurimet / informacionin / akses në një sistem qëndror i cili
mund të aksesohet me anë të rrjetit.
 Të kenë mundësi për të mbajtur informacionin e ngjarjeve të të gjitha sistemeve në
një vend të centralizuar.
Vendndodhja e sensorëve duhet të dokumentohet.
4.5.3 Sistemi i fikjes automatike
Një sinjal paralajmërimi duhet të lëshohet nga një detektor tymi ose zjarri para se të lëshohet
gazi nga sistemi automatik i fikjes. Në këtë mënyrë nëqoftëse ky është një alarm i rremë ose
një zjarr i vogël, mund të trajtohet pa sistem të automatizuar shuarje dhe jep kohë që dikush të
mbyllë sistemin e shuarjes.
4.5.4 Sensorët e tymit
Sensorët e tymit janë të dobishëm për pajisjet e paralajmërimit. Ato mund të përdoren për të
lëshuar një alarm paralajmërimi përpara se sistemi i fikjes automatike të zjarrit të aktivizohet.
Këta sensorë duhet të vendosen mbi tavanin e varur dhe nën dyshemenë industriale.

4.6 Ventilimi dhe ajri i kondicionuar
Sistemi i ajrit të kondicionuar duhet të projektohet për një funksion të vazhdueshëm dhe të
automatizuar(Comms Room Services #3). Të paktën dy njësi A/C duhet të instalohen në një
dhomë serverësh për të dublikuar këtë funksion, në mënyrë që në qoftë se kemi defekt në
njërën prej tyre pajisja tjetër të mund te mbajë kondicionimin e ajrit në kushtet e kërkuara.
Këto njësi duhet të jenë të afta për të siguruar ftohje/ngrohje dhe nivelin e duhur të lagështisë
për sigurimin e kushteve të përhershme klimatike të temperaturës (± 1°C) dhe lagështia (± 5%
RH) brenda zonës së mbuluar gjatë gjithë vitit në 24 orë të ditës.
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Vendosja e njësive brenda dhomës duhet të jetë në mënyrë të tillë që të ketë një rrjedhë të
caktuar të ajrit për një performancë të lartë për ftohjen e pajisjeve. Është shumë e rëndësishme
furnizimi i duhur me ajër të ftohtë të pajisjeve pa u përzier me ajër te nxehtë që emetohet nga
ana e tyre. Sipas standardit ndërkombëtar të ndërtimit të dhomave të të dhënave, një dizajn
praktik mbështetur në praktikat më të mira është përshkruar më poshtë:

Figurë 16 Ventilimi

HVAC duhet të ketë mundësi edhe për të mbajtur në parametrat normale lagështirën e
dhomës. Njësitë e sistemit të ajrimit që instalohen jashtë godinës duhet të mbrohen fizikisht
nga dëmtime të ndryshme që mund të ndodhin në to.
Është e rëndësishme për të ruajtur temperaturën dhe nivelet e duhura te lagështisë brenda
qendrave të të dhënave. Kjo është arsyeja pse sistemi special HVAC duhet të instalohet në
këto dhoma. Qendrat e të dhënave duhet të kenë temperaturë dhe lagështi brenda parametrave
të mirëpërcaktuara, të cilat janë të ndryshme nga pjesa tjetër e ndërtesës. HVAC duhet të jetë
e lidhur me sistemin e alarmit.
Një qarkullim ajri i mbyllur duhet të jetë i instaluar për të ruajtur cilësinë e ajrit. “Qarkullim i
mbyllur" do të thotë që ajri i dhomës ripërdoret pasi filtrohet nga sistemi i kondicionimit.
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Rrjedha pozitive e ajrit duhet të zbatohet për të kontrolluar ndotjen. “Rrjedhë pozitive” do të
thotë se kur hapen dyert e dhomës së serverave, ajri nga dhoma shkon jashtë dhe ajri nga
jashtë nuk hyn brenda. Në rast zjarri tymi duhet të dalë dhe jo te mbahet brenda dhomës nga
presioni i jashtëm i ajrit.

4.7 Rregullat e tjera që do të aplikohen
Pajisjet duhet të jenë ngritur mbi racks ose vendosur brenda kabinës së pajisjeve.
Dhoma server duhet të ketë dy dyer qasjeje. Vetëm një derë duhet të përdoret për hyrjen dhe
daljen e përditshme dhe dera tjetër duhet të përdoret vetëm në situata emergjente. Kjo derë e
dytë nuk duhet të jetë një derë qasjeje, që do të thotë se njerëzit nuk duhet të jenë në gjendje
për të hyre nëpërmjet kësaj dere. Ajo duhet të jetë e bllokuar por duhet të ketë një dorezë
emergjence (panik bar).
Dhoma duhet të jetë larg nga çdo tubacion uji i ndërtesës, që në rast të një defekti në një prej
tyre të mos shkaktohen përmbytje.
Qendra e të dhënave duhet të jetë e vendosur në qendër të ndërtesës, për të siguruar mbrojtje
më të mirë nga rreziqet e jashtme dhe për të siguruar qasje më të lehtë për ekipet e
emergjencës nëse është e nevojshme. Këto zona të kufizuara nëse është e mundur nuk duhet të
jenë të aksesueshme nga vende publike si shkallët, korridoret etj.
Një përmbledhje e shkurtër për disa nga elementet e diskutuara më lart (Sitronic telecom
solutions, 2012):
PUNIMET CIVILE
 Struktura e ndërtesës
 Muret e brendshme të dhomës Server
 Hapësira e brendshme, dyshemeja industriale dhe tavani i varur
 Mbrojtja nga uji
 Alarmi i evakuimit nga zjarri
 Daljet e emergjencës
 Struktura e sistemit të kabllimit
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 Topologjia e strukturës së kabllove
 Sistemi CCTV
 Dritat e emergjencës
 Sistemi BSM (Building Security Management)
 Sistemi i kontrollit të aksesit fizik (Access Control System)
 Sistemi i alarmit nga vjedhjet (Intruder Alarm System)

INSTALIMI ELEKTRIK
 Instalimet elektrike kabllore
 Tokëzimi
 Njësitë ndriçuese
 Switch-et elektrike me dy burime
 Sistemi UPS
 Fikja emergjente (EPO)
 Mbrojtja kundër zjarrit, tymit, ujit, temperaturës, lagështisë
 Sistemi i shuarjes së zjarrit
 Sensorët e alarmit
 Sistemi i fikjes automatike
 Sensorët e tymit
 Ventilimi dhe ajri i kondicionuar
 Rregullat e tjera që do të aplikohen
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Më poshtë jepet pajisjet që duhet të vendoset në ambientin për rikuperim në rast fatkeqësish
në mënyrë që të kemi disponueshmeri të lartë të sistemeve mbi të cilat varen proceset dhe
informacionet kritike ose sensitive (S.A., CISI committee presentation, BCP project, 2012):
1. Në ambientin për rimëkëmbje në rast fatkeqësish duhet të jenë te njëjtat funksione që
kemi ne ambientin Primar të listuara si më poshtë:
 Blades
 Robotic Tape Drive
 Storage specifications
 Dual Blade Switches
 Dual Fiber Switches
 Rack
2. Zgjidhja do të bazohet në VMware Enterprise Plus Platform 5.1
3. Hardware preferohet të jetë HP.
4. Ajo që supozohet është se çdo VM do të replikojë.
5. Zgjidhja duhet të jetë me funksionalitetin Automatic Failover / Automatic Failback.
6. Kombinimi i zgjidhjes së mëposhtme me software është e rekomanduar dhe e preferuar
për t'u përdorur:
 VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1 (VM Replication) të instalohet në të
dy ambientet për të suportuar funksionin Automatic Failover/ Automatic Failback.
 HP EVA Continuous Access Software (Licensat HP Storage duhet të përdoren në
kombinim me ato më sipër)
 VMware vCenter Server Heartbeat (replikimi i VCENTER)
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Figurë17 Skema e pajisjeve që do të instalohen

Figurë 18 Paraqitja grafike e infrastrukturës
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Zgjidhja do të zbatohet në një skenar aktiv/pasiv sinkron. Megjithatë zgjidhja përfshin dhe
mbështet skenarët dy drejtimesh aktive/pasive, aktiv/aktiv, sinkron dhe asinkron te replikimit .

Figurë 19 Replikimi midis dy makinave virtuale qendrore

Në ambientin e rikuperimit në rast fatkeqësish duhet të vendosen dhe pajisjet e mëposhtme:
 25 x kompjutera (dhe licencat përkatëse)
 1 x sistem telefonie qendror
 17 x aparate telefonike
 1 x printer për pune masive
 4 x printera personalë
 2 x fax
 1 x makina fotokopjuese
 2 x skaner
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 1 x router
 1 x firewall
 1 x switch
Pajisjet u parashikuan te instalohen ne ambientin për rikuperim ne rast fatkeqësish sipas
grafikut te mëposhtëm:
 Faza 1: Instalimi i Hardware të rinj në ambientin për rikuperim në rast
fatkeqësie
Përfundimi i punës: Mars 2013
 Faza 2: Instalimet software, konfigurimet e pajisjeve të reja në ambientin për
rikuperim në rast fatkeqësie
Përfundimi i punës: Prill 2013
 Faza 3: Testimi i sistemeve në ambientin për rikuperim në rast fatkeqësie
Përfundimi i punës: Maj 2013
 Faza 4: Testet e plota përfundimtare
Përfundimi i punës: Dhjetor 2013

- 73 -

Kapitulli
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Administrimi i fazës së rikuperimit të biznesit
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Faza e rikuperimit të biznesit do të zbatohet në vazhdim të fazës së rikuperimit nga avaria
(Disaster Recovery Phase) ose mund të iniciohet në mënyrë të pavarur si pasojë e një situate
emergjente e cila pengon realizimin e veprimtarisë ditore të njësive të institucionit.
Faza e rikuperimit të biznesit synon rikthimin në gjendjen normale të veprimtarisë së njësive
operacionale të institucionit, të cilat janë ndërprerë pjesërisht ose plotësisht, si pasojë e një
avarie të ndodhur. Nga këndvështrimi i institucionit, kjo fazë konstiderohet si faza me kritike
e të gjithë procesit te vazhdimësisë së biznesit (Business Continuity Plan). Zbatimi efektiv i
procedurave të cilat do të shpjegohen në këtë kapitull ka një ndikim të drejtpërdrejtë në
aftësinë e institucionit për të tejkaluar avarine e ndodhur.
Ky kapitull i vazhdimësisë së biznesit (BCP) do të trajtojë fillimisht çështjen e administrimit
të procesit të rikuperimit të biznesit dhe në vijim do të shpjegojë procedurat që duhet të
ndiqen për rikuperimin e çdo veprimtarie specifike të ndërprerë nga avaria e ndodhur. Një nga
detyrat kryesore të fazës së rikuperimit të biznesit është dhe vlerësimi i dëmit të ndodhur tek
asetet apo sistemet që institucioni ka në pronësi.

5.1 Administrimi i fazës së rikuperimit të biznesit.
Nga këndvështrimi i institucionit, pjesa më thelbësore e planit të vazhdimësisë së biznesit
është faza e rikuperimit të biznesit. Në këte fazë synohet rikthimi në punë i të gjithë
veprimtarisë së bllokuar, brenda një kohë sa më të shkurtër të mundshme. Procesi duhet të
administrohet dhe kontrollohet me kujdes, në mënyrë të tillë që të ketë një përdorim optimal
të burimeve në dispozicion dhe një prioritet të saktë në detyrat që duhet të realizohen.
Për garantimin e implementimit të saktë të procedurave të rikuperimit, nga pikëpamja
administrative dhe organizative duhet të ndiqen hapat e mëpoahtme (Easy 2 Solve, 2005)
(Sitronic telecom solutions, 2012):
 Aktivizimi i skuadrës së rikuperimit të biznesit.
 Vlerësimi i shkallës së dëmit dhe impaktit në veprimtarinë e biznesit.
 Përgatitja e planit të detajuar të rikuperimit.
 Monitorimi i progresit.
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 Informimi i vazhdueshëm.
 Dorëzimi i procedurave tek njësitë që normalisht merren me kryerjen e tyre.
 Përgatitja e raportit për fazën e rikuperimit të biznesit.

5.1.1 Aktivizimi i skuadrës së rikuperimit të biznesit.
Skuadra e Rikuperimit të Biznesit (SRB) duhet të njoftohet menjëherë pas ndodhjes së një
avarie e cila ndikon në mosrealizimin e një ose më shumëproceseve që janë pjesë e aktivitetit
normal të institucionit. Nëse konsiderohet që për zgjidhjen e problemit duhet të ndiqet
procedura e rikuperimit nga avaria (disaster recovery phase), atëhere SRB vendoset në gjendje
“pritjeje”. Nëse nuk jemi në kushtet e procedurave të rikuperimit nga avaria (disaster recovery
phase) ose jemi në momentin e përfundimit të këtyre procedurave, SRB do t’i kërkohet të
mblidhet “ekipi i menaxhimit të emergjencave” i cili drejton trajtimin e emergjencës dhe
procesin e rikuperimit (zgjidhjen e emergjencës).
Ky seksion i vazhdueshmërisë së biznesit detajon procedurat për aktivizimin e SRB duke bërë
dhe një standardizim të lajmërimeve të nevojshme. Gjithashtu ai përmban edhe procesin e
lajmërimit të pjesëtarëve të SRB për të kaluar nga gjendja “në pritje” në gjendjen
“aktivizuar”.
Procedura në lidhje me SRB duhet të kemi ketë tre hapa sipas gjendjeve përkatëse:
 Gjendja – Verdhë:

SRB kalon në gjendje “pritjeje”

 Gjendja – Portokalli: SRB kalon në gjendje “gatishmërie”
 Gjendja – Kuqe:

Aktivizimi i SRB

5.1.2 Vlerësimi i shkallës së dëmit dhe impaktit në veprimtarinë e biznesit.
Pas aktivizimit të skuadrës së rikuperimit të biznesit (SRB), detyra e parë është vlerësimi i
dëmit dhe i impaktit në veprimtarinë e biznesit. Fokusi duhet të jetë vetëm në impaktin e
ngjarjes mbi veprimtarinë e biznesit dhe jo në impaktin mbi njerëzit dhe mbi infrastrukturën
fizike e institucionit, duke qenë se ky i fundit është detyrë e skuadrës së rikuperimit nga
avaria.
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Impakti i avarisë së ndodhur do të vlerësohet duke ekzaminuar çdo fushë të biznesit që është
prekur dhe duke bërë një vlerësim të dëmeve tek proceset kritike të këtyre fushave, të cilat
përshkruhen në mënyrë të detajuar tek Business Impact Analysis.
Ky seksion i planit të vazhdueshmërisë së biznesit përmban një listë me fushat e biznesit dhe
një listë me proceset e biznesit të ndikuara nga avaria e ndodhur. Gjithashtu duhet të ketë një
hartë me lidhjet e proceseve të ndikuara me proceset e tjera të institucionit. Për çdo proces
biznesi të ndikuar duhet të ketë një vlerësim paraprak të kohës së rikuperimit dhe rikthimit të
procesit në gjendje normale pune.
Në planin e vazhdueshmërisë së biznesit përcaktohet dhe formulari që do të plotësohet nga
SBR për vlerësimin e shkallës së dëmit.
5.1.3 Përgatitja e planit të detajuar të rikuperimit
Pas vlerësimit të shkallës së dëmit dhe impaktit në veprimtarinë e biznesit vazhdohet me
përgatitjen e planit të detajuar të rikuperimit. Meqenëse ky plan duhet të përgatitet vetëm pas
ndodhjes se avarisë, fillimisht do të jetë i pa detajuar, sepse fokusi i përpjekjeve kryesisht
duhet të përqendrohet në kapërcimin e situatës se krijuar. Pavarësisht kësaj, për të ruajtur
efikasitetin e duhur, procesi i rikuperimit duhet planifikuar dhe strukturuar me kujdes dhe
kryetari i SRB duhet të ketë eksperiencën e duhur në planifikime, organizime dhe marrjen e
vendimeve nën presionin e situatës së krijuar.
Plani i rikuperimit duhet të identifikojë ato fusha të biznesit që kërkojnë adresim të
menjëhershëm të zgjidhjes së problematikës dhe një sekuence prioritetesh që do të ndiqen nga
procesi i rikuperimit. Megjithëse rruga për zgjidhjen e të gjitha problemeve duhet të
përcaktohet që në fillim, në mënyrë qe proceset kritike të institucionit të rikuperohen sa më
shpejt, procedurat e rikuperimit do të ndiqen paralelisht aty ku është e mundur.
Plani i rikuperimit duhet të listojë të gjitha veprimet që do të ndërmerren për rikuperimin, të
shoqëruara me prioritet përkatëse dhe personat përgjegjës për realizimin e këtyre detyrave.
Nëse një pjesë e këtyre veprimeve duhet të realizohen nga palë të treta, si furnitorë të
ndryshëm, atëherë dhe palët e treta dhe veprimtaria e kërkuar prej tyre, duhet të përfshihet ne
planin e rikuperimit.
Plani i rikuperimit do të aktivizojë procedurat konkrete për rikthimin e gjendjes normale të
punës, si dhe njerëzit dhe veprimet përkatëse për secilin prej tyre.
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SRB duhet të informohet për shkallën e pritshme të rikuperimit si dhe për veprimet për t’u
kryer që janë përgjegjësi e SRB. Gjithashtu SRB duhet t’i behet i njohur impakti, që çdo
detyrë e ngarkuar ka zgjidhjen e proceseve kritike të institucionit.

5.1.4 Monitorimi i progresit
Gjatë kësaj faze është e domosdoshme që kryetari i BRD të monitorojë nga afër çdo detyrë
për rikuperimin e proceseve të ndikuara nga avaria. Vështirësia që mund të ketë një grup i
caktuar në realizimin e një detyre mund të ndikojë në detyra të tjera të lidhura me të. Është
shumë e rëndësishme që çdo detyrë të ketë burimet e nevojshme njerëzore për realizimin e saj
dhe që puna e kërkuar për rikuperimin e proceseve të biznesit të mos nënvlerësohet.
Ky seksion i planit të vazhdimësie së biznesit do të përmbajë informacionin e nevojshëm për
monitorimin në vazhdimësi të situatës. Detyrat që priten të realizohen duhet të listohen
bashkërisht, të shoqëruara më një parashikim të afatit të realizimit. Gjithashtu dokumenti për
qëllim monitorimi duhet të përmbajë:
• Objektiva kohorë.
• Varësitë mes detyrave.
• Detyrat kritike.
• Frekuenca e raportimit të progresit.

Nëse progresi nuk rezulton i mjaftueshëm, atëherë duhet të ketë procedura të qarta
përshkallëzimi të informacionit tek niveli i lartë drejtues, që këta të fundit të kenë një
panoramë të qartë për çdo vonesë të mundshme.

5.1.5 Informimi i vazhdueshëm
Gjatë fazës se rikuperimit të biznesit është e domosdoshme që të gjithë personat apo
institucionet që ndikohen nga avaria e ndodhur të mbahen të informuar në mënyrë të plotë.
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Këtu përfshihen grupet e mëposhtme:
 Këshilli drejtues.
 Administratorët dhe pjesa tjetër e stafit.
 Klientët
 Autoritetet mbikëqyrëse dhe rregullatorë.
 Kompanitë e sigurimit.
 Furnitorët.
 Stafi me kontrata të përkohshme.
 Kompanitë partnere.
Një fushë së cilës duhet t’i kushtohet vëmendje e veçante është lajmërimi i klientëve për
impaktin tek shërbimet apo produktet që ju ofrohen. Në hapat e parë të procesit të rikuperimit
duhet të përgatitet lista e klientëve që mund të dëmtohen nga avaria e ndodhur. Duhet të bëhet
një vlerësim paraprak i vonesave në furnizimin e mallrave apo shërbimeve dhe çdo klient
duhet të lajmërohet për vonesat e parashikuara. Duhet të shikohet mundësia e përdorimit të
metodave alternative për furnizimin me mallra dhe shërbime të klientëve të rëndësishëm,
sidomos në rastet kur kohëzgjatja e rikthimit normal të shërbimeve parashikohet të jetë e
madhe. Klientët e ndikuar nga avaria e ndodhur duhet të mbahen në mënyrë të vazhdueshme
të informuar për progresin e rikuperimit.
Një fushë tjetër e cila kërkon vëmendje të veçante është media. Në varësi të rëndësisë, nje
drejtues i autorizuar për komunikimin me median, mund të japë informacion në lidhje më
avarinë. Informacioni i raportuar për të gjithë palët e interesuara duhet të jetë i saktë dhe në
kohën e duhur. Vlerësimet paraprake për kohën e nevojshme për rikuperimin e shërbimeve
duhet të jepen me kujdesin e duhur.
Ky seksion i planit të vazhdueshmërisë së biznesit duhet të listojë të gjitha grupet e personave
ose të institucioneve që ndikohen nga ndërprerja e aktivitetit normal të biznesit. Ajo duhet të
përmbajë emrat, pozicionet dhe numrat e kontaktit të personave që kanë për detyrë të mbajnë
komunikimin me secilin grup.
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5.1.6 Dorëzimi i procedurave tek njësitë përkatëse
Në momentin e rregullimit të avarisë, operacionet e biznesit duhet të rikthehen në normalitet
dhe duhet të kalojnë përsëri tek njësitë që normalisht janë përgjegjës për kryerjen e tyre.
Procesi i rikthimit tek njësitë përgjegjëse duhet të formalizohet në mënyrë që çdo njësi të
kuptojë qartë ndryshimin e përgjegjësisë. Me shumë mundësi gjatë fazës së rikuperimit,
përgjegjësia kryesore ka kaluar tek Drejtuesi i procesit të rikuperimit. Pavarësisht se drejtuesit
e procedurave në situatë normale janë përfshirë gjatë fazës së rikuperimit, për arsyen që
procesi i rikuperimit të jetë sa me efektiv, përgjegjësia kryesore transferohet tek skuadra e
rikuperimit të biznesit (SRB). Megjithatë institucione të caktuara mund të preferojnë që edhe
gjatë fazës së rikuperimit, përgjegjësia për procese të caktuara të vazhdojë të ngelet tek
personat që mbulojnë këto procedura në situata normale. Nëse zgjidhet kjo strategji atëherë
është e preferueshme që drejtuesi më i lartë ekzekutiv të marrë rolin e drejtuesit kryesor gjatë
periudhës së rikuperimit.
Ky seksion i planit të vazhdimësisë së biznesit përmban një formular për t’u plotësuar dhe
nënshkruar nga drejtuesi i skuadrës së rikuperimit të biznesit dhe drejtuesit e çdo procesi në
situatë normale. Për çdo proces të biznesit duhet të plotësohet një kopje e veçantë e këtij
formulari.
5.1.7 Përgatitja e raportit për fazën e rikuperimit të biznesit
Me përfundimin e fazës së rikuperimit të biznesit, drejtuesi i SRB duhet të përgatisë një raport
mbi të gjithë veprimtarinë e kryer. Raporti duhet të përmbajë informacion mbi shkakun e
avarisë, personat që kanë lajmëruar ose janë lajmëruar, veprimet që u ndërmorën nga SRB
dhe rezultatet e këtyre veprimeve. Raporti gjithashtu duhet të përmbajë dhe një vlerësim të
impaktit që avaria shkaktoi në operacionet normale të biznesit. Raporti duhet ti dorëzohet
drejtuesve të lartë të institucionit.
Ky seksion i planit të vazhdueshmërisë së biznesit përmban një standart të raportit të
mësipërm.
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5.2 Aktivitetet për rikuperimin e biznesit
Është e nevojshme që të planifikohen me kujdes të gjitha veprimet komplekse që duhet të
ndërmerren për rikuperimin e biznesit, në mënyrë qe procesi të jetë sa më efektiv. Një
rikuperim i planifikuar ka shumë mundësi që të ulë kohën e nevojshme për rikuperim. Gjasat
janë që një situatë e re e papritur dhe serioze të cojë në rezultate të paparashikuara që
ndryshojnë nga parashikimi fillestar i skuadrës së rikuperimit të biznesit. SRB duhët të marrë
në konsideratë të gjitha keto situata të reja dhe të rishikojë procedurat dhe strategjitë nën
aktualitetin e këtyre situatave.
Ky seksion i planit të vazhdimit të biznesit përmban një listë me procedura që duhet të ndiqen
në mënyrë që të kemi një proces rikuperimi sa më të stukturuar dhe koherent. Duhet të kemi
në vemendje faktin që prioriteti i emergjencës së ndodhur ndikon mënyrën e implementimit të
këtyre proceseve.
Standartet e planit të vazhdueshmërisë së biznesit përmbajnë dhe formate për regjistrimin e
përgjegjësive të individëve të ekipit apo grupeve të individëve. Këto formularë do të
mundësojnë që pritjet e SRB të komunikohen në mënyrë të saktë tek çdo punonjës.
Veprimet kryesore te kryera gjatë kësaj faze janë:
• Burimet e energjisë dhe burime të tjera
• Ambientet, Mjetet Fikse dhe Orenditë (Menaxhimi i Rikuperimit të Strukturave)
• Sistemet e komunikimit
• Sistemet e teknologjisë së informacionit (Hardware dhe Software)
• Pajisje e prodhimit
• Pajisje të tjera
• Magazinat dhe mallrat.
• Tregtimi, shitjet dhe shërbimi ndaj klientit.
• Burimet Njerëzore
• Informacioni dhe dokumentacioni
• Pajisje kancelarie
• Operacionet dhe Administrata (Shërbimet Mbështetëse)
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5.2.1 Burimet e energjisë dhe burime të tjera
Një pjesë kritike e procesit të rikuperimit është rikthimi i energjisë elektrike dhe shërbimeve
të tjera publike si uji dhe gazi. Me shumë mundësi do të kërkohet ndihma e institucioneve që
ofrojnë këto shërbime, inxhinierëve të mirëmbajtjes, teknikëve jashtë institucionit dhe stafit të
mirëmbajtjes brenda institucionit. Procedurat e sugjeruara në vijim që përshkruajnë modelin e
planifikimit duhet të verifikohen nga çdo organizatë për të siguruar që ai është i përshtatshëm
për qëllimet e tyre. Në shumë raste, shërbimet e specialistëve të jashtëm do të jenë të
nevojshme për të përfunduar aktivitetin.

5.2.2 Ambientet, mjetet fikse dhe orenditë (Menaxhimi i Rikuperimit të Strukturave)
Procedurat për të rimëkëmbur ambientet, mjetet fikse dhe orenditë mund të referohen
kolektivisht si menaxhimi i Rikuperimit të Strukturave. Shtrirja e këtij aktiviteti është e
vështirë të para-përcaktohet, pasi ajo do të ndikohet në masë të madhe nga shkalla e
emergjencës. Procedura e lidhur jepet si një udhëzues, i cili duhet të shqyrtohet nga
institucioni që ndërmerr përgatitjen e planit të vazhdimësisë së biznesit për të siguruar që ajo
përshtatet me kërkesat e tyre. Në shumë raste, shërbimet e specialistëve të jashtëm mund të
jenë të nevojshme për të kryer aktivitetin.
5.2.3 Sistemet e komunikimit

Nëse pajisjet e komunikimit janë dëmtuar gjatë emergjencës ato do të duhet të riparohen ose
zëvendësohen. Kjo kategori e procedurave përjashton pajisjet e prodhimit dhe pajisjet e
teknologjisë së informacionit, të cilat kanë procedura të dedikuara për rivendosjen në gjendje
pune. Në këto procedura përfshihen të gjitha pajisjet e tjera në pronësi ose në përdorim nga
institucioni.
Procedura bashkëlidhur jepet si një udhëzues, e cila duhet të shqyrtohet dhe ndryshohet me
kujdes nga institucioni për të siguruar që ajo plotëson tërësisht kërkesat e tij. Në shumë raste,
shërbimet apo mbështetja e specialistëve të jashtëm mund të jetë e nevojshme për të kryer
aktivitetin.
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5.2.4 Sistemet e teknologjisë së informacionit (Hardware and Software)
Nëse pajisjet e sistemeve të IT janë dëmtuar gjatë emergjencës ato do të duhet të riparohen
ose zëvendësohen. Ky seksion i planit të rikuperimit të biznesit përjashton pajisjet e prodhimit
dhe pajisjet e telekomunikacionit të cilat kanë procedura të dedikuara për rivendosjen në
gjendje pune. Në këto procedura përfshihen të gjitha pajisjet e tjera në pronësi ose në
përdorim nga institucioni.
Procedura bashkëlidhur jepet si një udhëzues, që duhet të shqyrtohet dhe ndryshohet me
kujdes nga institucioni për të siguruar që ajo plotëson tërësisht kërkesat e tij. Në shumë raste,
shërbimet apo mbështetja e specialistëve të jashtëm mund të jetë e nevojshme për të kryer
aktivitetin.
5.2.5 Pajisjet e prodhimit
Nëse pajisjet e prodhimit janë dëmtuar gjatë emergjencës ato do të duhet të riparohen ose të
zëvendësohen. Ky seksion i PVB përjashton pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe
pajisjet e telekomunikacionit të cilat kanë procedura të dedikuara për rikthimin e këtyre
shërbimeve të specializuara.
Procedura bashkëlidhur jepet si një udhëzues, e cila duhet të shqyrtohet dhe ndryshohet me
kujdes nga institucioni për të siguruar që ajo plotëson tërësisht kërkesat e tij.
5.2.6 Pajisjet e tjera
Nëse pajisjet janë dëmtuar gjatë emergjencës ato do të duhet të riparohen ose të
zëvendësohen. Kjo kategori e procedurave mbulon të gjitha pajisjet e tjera duke përjashtuar
pajisjet e prodhimit, pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe pajisjet e telekomunikacionit,
të cilat kanë procedura të dedikuara për rikthimin e këtyre shërbimeve të specializuara. Ky
seksion mbulon të gjitha pajisjet e tjera në pronësi ose në shfrytëzim të organizatës, duke
përfshirë artikuj të tillë si makinat fotokopjuese, pajisjet llogaritëse, frigoriferët, pajisjet e
kuzhinës, ftohësit e ujit etj.
Procedura bashkëlidhur jepet si një udhëzues, e cila duhet të shqyrtohet dhe ndryshohet me
kujdes nga institucioni për të siguruar që ajo plotëson tërësisht kërkesat e tij. Në shumë raste,
shërbimet apo mbështetja e specialistëve të jashtëm mund të jetë e nevojshme për të kryer
aktivitetin.
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5.2.7 Magazinat dhe mallrat
Nëse objektet në depon ose në magazinën e organizatës janë dëmtuar gjatë emergjencës, është
e nevojshme që së pari të vlerësohet shkalla e dëmit dhe të përgatitet një kërkesë nga
kompania e sigurimeve. Është gjithashtu e nevojshme të informohen konsumatorët që mund
të jenë duke pritur ofrimin e magazinës në të ardhmen e afërt. Artikujt e dëmtuar do të duhet
të riparohen ose të zëvendësohen. Në disa raste, mund të jetë e nevojshme të përdoren
shërbimet e specialistëve të jashtëm për të kryer aktivitetin e kërkuar.
5.2.8 Tregtimi, shitjet dhe shërbimi ndaj klientit
Kjo fushë e biznesit kërkon një konsideratë të veçantë pas një ndërprerje të proceseve normale
të biznesit. Ka të ngjarë të ketë një efekt të menjëhershëm dhe të dukshëm tek klientët apo
partnerët tregtarë. Kështu është e nevojshme të bëhet një vlerësim i kohës së rifillimit të
shërbimit dhe ndikimit të çdo periudhe të ndërprerjes së shërbimit. Është e rëndësishme që
konsumatorët e prekur dhe partnerët tregtarë të bëhen plotësisht të vetëdijshëm për rrethanat
dhe përpjekjet që janë shpenzuar për të rivendosur operacionet normale.
5.2.9 Burimet njerëzore
Gjatë një incidenti të rëndë është veçanërisht e nevojshme të merret në kujdes të veçantë
mirëqënia e punonjësve fizike dhe materiale, pasi ata mund t'i jenë nënshtruar rrethanave të
pazakonta dhe shqetësuese. Ekipeve të rimëkëmbjes mund t'ju nevojitet gjithashtu të
qëndrojnë pranë vendit të rikuperimit për periudha të gjata dhe mund të kërkojnë strehim të
përkohshëm. Kjo kategori e procedurave mbulon konsideratat e MBNJ pas një incidenti të
veçantë ndërprerës.
5.2.10 Informacioni dhe dokumentacioni
Informacioni dhe dokumentacioni janë vitale për shumicëne organizatave. Prandaj është e
rëndësishme të sigurohemi nëse ka ndodhur ndonjë dëmtim në këto të dhëna. Nëse dëmtimi i
informacionit të kompjuterizuar ose çdo informacioni tjetër është i përhapur, është e
rekomandueshme të përqendrohemi fillimisht në të dhënat thelbësore dhe cilat duhet jetike.
Sipas praktikave të mira, kurdo që të jetë e mundur, të dhënat vitale duhet të dublohen dhe të
ruhen në një vend jashtë zonës në mënyrë që humbja e përhershme të mos jetë një skenar
realist.
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5.2.11 Pajisjet kancelarie
Në lloje të caktuara emergjencash ka të ngjarë që kinkaleritë dhe materialet e zyrës të
shkatërrohen ose të bëhen të papërdorshme. Statusi i këtyre artikujve duhet të konstatohet sa
më shpejt të jetë e mundur në mënyrë që të mund të kryhen zëvendësimet urgjente. Mund të
merret në konsideratë mbajtja e një niveli të caktuar materialesh në stok në një vend jashtë
zonës për përdorim në këto rrethana. Ekipi i BR duhet të jetë i përgatitur për ofrimin urgjent
të zëvendësimeve nga shitësi.

5.2.12 Operacionet dhe administrata (Shërbimet Mbështetëse)
Kjo fushë e biznesit kërkon një konsideratë të veçantë pas një ndërprerje të proceseve normale
të biznesit. Ka të ngjarë të ketë një efekt të menjëhershëm dhe të dukshëm tek klientët apo
partnerët tregtarë. Kështu është e nevojshme të bëhet një vlerësim i kohës së rifillimit të
shërbimit dhe ndikimit të çdo periudhe të ndërprerjes së shërbimit. Është e rëndësishme që
konsumatorët e prekur dhe partnerët tregtarë të bëhen plotësisht të vetëdijshëm për rrethanat
dhe përpjekjet që janë shpenzuar për të rivendosur operacionet normale.

5.3 Testimi i planit
Testi gjithëpërfshirës i planit u bë në Dhjetor 2013.
Problematikat që mund të haseshin gjatë këtij testimi janë listuar më poshtë:


Periudha e fundit të vitit në një institucion financiar është një periudhë shumë e ngarkuar
dhe intensive.



Nxjerrja jashtë funksionit të dhomës primare të serverave dhe aktivizimit te dhomës së
serverave që ndodhet në ambientin për rikuperim në rast fatkeqësish kërkon ndryshime të
konsiderueshme.



Duke qenë se është testi i pare gjithëpërfshirës ka një mundësi te madhe për ndodhjen e
incidenteve
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Në mënyrë që të evitohej ndonjë situatë problematike mbi procesin normal të punës së bankës
duke pasur parasysh sa më sipër, qëllimi i testit të parë të planit të sigurisë u vendos të jetë si
më poshtë:


Punonjës nga te gjithë njësite kritike duhet te shkojnë ne ambientin për rikuperim në rast
fatkeqësish për të punuar gjate një dite të plotë pune në kompjuterët e specifikuar për secilin
departament (Departamenti i kartave, Departamenti i kredive, Financa, Pagesat etj.)



Punonjësit e tjerë do te kryejnë te gjithë aktivitetin ne dhomën e serverave te ambientit për
rikuperim ne rast fatkeqësish.

Pra testi i mësipërm është një simulim i plotë i një rasti fatkeqësie.

Testimi u krye brenda një dite të plotë pune
1. Gjatë kësaj dite të gjitha aktivitetet bankare janë kryer në ambientin për rikuperim në rast
fatkeqësish
Të gjithë proceset e punës u kaluan nga dhoma e serverave në ambientin primar në
dhomën e serverit në ambientin për rikuperim në rast fatkeqësish.
Dhoma e serverave në ambientin primar nuk ishte e aksesueshme
Të gjitha departamentet e bankës të tilla si arka qendrore, departamenti i kartave, IT,
administrimi i kredive, mbledhja e kredive të këqija, thesari, departamenti i pagesave,
administrata, kontrolli i brendshëm, njësia e klientëve retail, njësia e korporatave, divizioni
i financave, marketingu, kontrolli permanent, burimet njerëzore, zyra ligjore etj, kanë
punuar në ambientin për rikuperim në rast fatkeqësish për një ditë të plotë pune nga
kompjuterët e tyre në zyrat qendrore.
Në mënyrë që të eliminohen probleme të paparashikuar, një test paraprak është bërë më
parë, kur serverat që do vendoseshin në ambientin për rikuperim në rast fatkeqësish, si
fillim u instaluan në dhomën e serverave primare që ndodhet në zyrat qendrore dhe u krye
replikimi i parë midis tyre.
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Pas replikimin e parë të suksesshëm të makinave, të gjitha funksionalitetet nga serverat
primare kaluan në serverat sekondarë (që më pas do instaloheshin në ambientin për
rikuperim ne rast fatkeqësish). Këta servera i shërbyen bankës për një javë të plotë pune.
Puna në këto servera eci pa asnjë ndërprerje të shërbimeve gjatë gjithë kohës që ato ishin
aktive.
2. Shumë punonjës nga të gjithë departamentet kryhen punët e tyre edhe nga kompjuterat që
ndodheshin në ambientin për rikuperim në rast fatkeqësish.
Lista e këtyre njësive jepet më poshtë:


Departamenti i kartave të kredi / debi



Administrimi i kredive



Financa



Pagesat



Kontrolli Permanent



HR



Njësia e klientëve te vegjël e te mesëm



Njësia korporatave



Thesari etj.

3. Disa degë (5 prej tyre) u konfiguruan që të lidhen me ambientin për rikuperim në rast
fatkeqësish (Dege - DR).
Pjesa tjetër e degëve kryen aktivitetin e tyre në ambientin për rikuperim në rast
fatkeqësish, por lidhja e tyre për në këtë ambient kalonte nga Zyrat Qendrore (Dega – Z.
Qendrore - DR).
Gjatë testit, u parashikua një orë për shkëputjen e linjave të komunikimit në mënyrë
manuale të 5 degëve nga zyrat qendrore dhe lidhjen e tyre në ambientin për rikuperim në
rast fatkeqësish.
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Në rastin e një fatkeqësie, nuk do të bëhet ndërrimi i linjave të komunikimit në mënyrë
manuale. Ndërrimi i tyre do te bëhet automatikisht dhe koha e llogaritur për këtë veprim
është pak minuta.
4. Në fund të ditës, pasi të gjithë testet u kryhen nga punonjësit përgjegjës dhe asnjë incident
nuk u raportua mbi ketë veprimtari, shërbimet kaluan përsëri ne dhomën primare të
serverave me sukses.
Testi i përshkruar më sipër ishte testi i parë i planit për mbrojtjen e proceseve dhe
informacioneve kritike ose sensitive.
I gjithë projekti u konsiderua shumë i suksesshëm, gjë që e vërtetoi më së miri edhe testi
i mësipërm.
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Përfundime

Ky studim tregoi se si duhet të ndërtohet një plan sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe
informacioneve kritike ose sensitive dhe nxori në dukje hapat kryesorë që një plan i tillë
duhet të mbulojë, në mënyrë që të sigurojë që proceset kritike të biznesit do të jenë të
disponueshme në rast se ndonjë fatkeqësi do të prekë institucionin.
Objektivat e arritura në këtë studim janë:
1. Identifikimi i hapave për fillimin e punës për hartimin e një plani sigurie për
mbrojtjen e proceseve dhe informacionit kritik ose sensitiv;
2. Metoda konkrete per evidentimin e proceseve dhe informacioneve kritike ose
sensitive;
3. Formalizimi i një procesi për menaxhimin e incidenteve që mund të ndikojnë
institucionin;
4. Masa që duhen marrë për mbrojtjen e proceseve dhe informacionit kritik ose
sensitiv;
5. Hapat për rimëkëmbjen e proceseve dhe informacionit në rast fatkeqesie;
6. Mënyrën për mbajtjen funksionale të planit të sigurisë;
7. Testimi i plotë i planit të sigurisë në mënyrë periodike për tu siguruar që plani është
funksional dhe për të korrigjuar ndonjë devijim të mundshëm të tij.
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Duke qenë se në vendin tonë ndërtimi i planeve te tilla është në fillimet e veta, ky studim së
pari, vë në dukje mundësitë që ekzistojnë për ndërtimin e një plani sigurie bazuar në kushtet
dhe teknologjinë e aplikuar në vendin tonë duke përshtatur praktikat më të mira
ndërkombëtare me kufizimet lokale.
Së dyti jep një metodë praktike për përpunimin masiv te informacionit të mbledhur gjatë
fazës së vlerësimit të impaktit që incidentet kanë në institucion si dhe një model te zgjidhjes
së këtij problemi me anën e aplikacioneve te automatizuara.
Së treti, jep një studim të detajuar të mundësive për ndërtimin e një Disaster Recovery Site
duke vlerësuar dhe krahasuar opsionet e mundshme.
Së katërti, tregon një zgjidhje konkrete që mundëson një nivel të lartë disponueshmerie të
sistemeve informatike.
Së fundi, tregon se si ky plan duhet të mbahet funksional në mënyrë që institucioni të jetë i
sigurt që në rast fatkeqësish është në gjendje të siguroje vazhdueshmërinë e proceseve të
veta.
Është shumë e rëndësishme që organizata / institucioni të marrë shumë seriozisht nisjen dhe
zhvillimin e planit të sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike/sensitive.
Ky plan nuk është një nga ato projekte që mund të lihet mënjane deri sa dikush gjen kohë të
mjaftueshme për tu marrë me të. Një incident i rëndë mund të efektojë organizatën /
institucionin në çdo kohë dhe kjo mund te ndodhë edhe në 24 orët e ardhshme.
Ky është një plan gjithëpërfshirës dhe ndërtimi i tij nuk mund të bëhet vetëm nga një person.
Për ndërtimin e tij duhet te angazhohet një ekip që përfaqëson të gjitha fushat funksionale të
një organizate/institucioni. Pra krijimi i këtij ekipi në fillim të planit dhe emërimi i drejtuesit
të projektit është thelbësor për nisjen e projektit dhe për sigurimin e suksesit të tij.
Shumë e rëndësishme është që përpara fillimit të projektit, të sigurohet mbështetja e plotë të
drejtuesve të lartë të institucionit, në mënyrë që projekti të rezultojë i suksesshëm. Në të
kundërt, nisja e këtij projekti pa mbështetjen e drejtpërdrejtë të drejtuesve, do të shkaktojë
dështim të tij ose ndërtimin e një plani sipërfaqësor që nuk do të jetë në gjendje të mbrojë
proceset dhe informacionin kritik në rast fatkeqësish. Për më tepër kjo gjë që do të çojë në
shpenzime pa përfitim për organizatën.
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Integrimi i të gjithë faktorëve kryesorë të trajtuar në këtë studim siguron ndërtimin e një plani
i cili përbën një bazë konkrete për të menaxhuar çdo rrezik në mënyre efektive. Plani i
sigurisë duhet te ketë si fokus kryesor mbrojtjen dhe vazhdimësinë e proceseve të biznesit.
Planifikimi i vazhdimësisë së biznesit është një përpjekje e rëndësishme që duhet të
ndërmerret nga çdo institucion apo organizatë. Në këtë studim tregohet në mënyrë të qartë që
çdo institucion ka nevojë të përgatitet për tu bërë i aftë të përballet me rreziqe potenciale që
mund të ndikojnë biznesin e tyre, pavarësisht nëse ato janë të parashikuara ose jo. Kjo me
objektivin kryesor qe të mbrohen punonjësit, produktet dhe rentabiliteti i kompanisë dhe në të
njëjtën kohë të garantohet vazhdimësia e proceseve të biznesit.
Organizata është gjithmonë e kërcënuar nga faktorë te ndryshëm rreziku pavarësisht faktit se
sa mirë ka ndërtuar shërbimet e saj. Gjithmonë do të ketë shkaqe jashtë kontrollit të
organizatës që do mund të ndikojnë në aktivitetin e saj.
Duhet gjithashtu të krijohet një sistem për menaxhimin e informacionit gjatë gjithë periudhës
së ekzistencës së tij, që nga momenti i krijimit deri kur ky informacion nuk është më i
vlefshëm.
Ngjarjet e ndodhura tregojnë se fatkeqësitë dhe krizat mund tu shkaktojnë bizneseve
vështirësi serioze, kështu që organizatat duhet të jenë të përgatitura për të ndaluar, për të
shmangur, ose të paktën për të zbutur humbjet e shkaktuara prej tyre. Kjo përgatitje njihet si
ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose
sensitive.
Të gjitha organizatat duhet të kenë personel me njohuritë e mjaftueshme për ndërtimin e
planit të sigurisë për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive pasi një
plan i tillë siguron vazhdueshmërinë e biznesit në rast fatkeqësish.
Organizatat të cilat kanë ndërtuar tashmë një plan sigurie duhet ta përmirësojnë vazhdimisht
atë, për të rritur efektivitetin e tij. Përmirësimi i këtij plani bëhet me testime periodike, të plota
dhe gjithëpërfshirëse. Gjithashtu duhet që mësimet e nxjerra nga testet të reflektohen në
funksion të përmirësimit të planit.
Plani i sigurisë nuk duhet të adresojë vetëm kërkesat teknologjike apo fizike, por duhet të
përfshihen në të edhe punonjësit, duke u kujdesur për trajnimin e tyre në mënyrë që të kenë
njohuritë e nevojshme për vënien në punë të planit të sigurisë.
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Organizatat duhet të sigurojnë që plani i tyre ti komunikohet në mënyrë efektive të gjithë
menaxherëve dhe punonjësve të cilët duhet të jenë të vetëdijshëm për detyrat e tyre në rast të
një incidenti. Përveç kësaj, disa organizata informojnë për planin e tyre dhe të mirat që vijnë
nga ky plan edhe klientët e tyre duke rritur besimin në ta për shërbimet e ofruara nga
organizata.
Kompanitë duhet të demonstrojnë përkushtimin e tyre për vënien në punë dhe përmirësimin e
planeve të sigurisë edhe kundrejt aktorëve kryesorë që kanë ndikimin mbi biznesin e tyre.
Kujdesi ndaj këtij plani i ka demonstruar aksionarëve angazhimin e kompanisë në sigurinë e
informacionit dhe vazhdueshmërinë e biznesit.
Kompanitë duhet të kontrollojnë edhe rezultatet e planeve të sigurisë për vazhdueshmërinë e
biznesit të partnerëve të tyre nga të cilët marrin shërbime thelbësore. Kjo për arsye se kur një
nga këta partnere ndikohet nga një fatkeqësi dhe nuk mund te ofrojë shërbimin në kohë tek
kompania, kjo do të ndikojë në mënyrë direkte tek vetë biznesi i kompanisë.
Kompanitë gjithashtu duhet të vlerësojnë dhe të bëjnë pjesë të planit të sigurisë edhe efektet e
epidemive masive të cilat mund të shkaktojnë mungesa të theksuara tek punonjësit. Duke
mos patur punonjësit e nevojshëm për të vënë në punë proceset kritike mund të ndodhemi
përsëri në një situatë ku vazhdueshmëria e biznesit është në pikëpyetje.
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Shtojca 1
Pyetësori
Kërkesat e Përdoruesve
Departamenti

Përfaqësuesi

DREJTUESI I DEPARTAMENTIT

Pozicioni

Emri

Numri i tel ne

Mbiemri

zyre

Numri i cel

Numër tel ne
shtëpi

Pjesa e Parë: Përshkrimi i gjendjes aktuale
Kjo pjesë e pyetësorit ka si qëllim të japë një këndvështrim te aktivitetit ditor të departamentit
duke evidentuar të gjithë proceset e tij dhe gjithashtu ekspozimin e tyre ndaj rreziqeve.
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Lista e plotë e proceseve
Ref.

Emri iProcesit

Staf

Niveli kritik1

Përshkrim i detajuar

1
2
3

Procesi 1: xxxxxxxxxx
1.

Ndjeshmëria në varësi të periudhave normale

Emri i Procesit

ose kritike te proceseve2
Periudhe normale

A/B/C

Periudhe kritike

A/B/C

Ndikimet i rreziqeve (pasojat e një ndalim të plote të procesit): Nëse po, jep detaje në
faqen në vijim.

Po/Jo

D

D+1 deri D+5

Penalitete
Humbje Fitimi
KonsekuencaLigjorë
Probleme me
Imazhin
Te tjera

1

A: Kritik, B: i Rendesishem, C: Jo Kritik
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RTO

Detyrime

Detyrime

Detyrime

me Detyrime

Ligjore

Financiare

Përputhshmërinë Rregullatore

Detyrime
tjera

Detaje mbi ndikimin e rreziqeve
D

D+1 to D+5

Ndikimi ne gjoba financiare (specifiko)

Humbja e fitimit (specifiko)

Ndikimi Ligjor (specifiko)

Ndikimi ne Imazh (specifiko)

Ndikime te tjera (specifiko)
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Shkëmbimi i informacionit (i gjithë fluksi i informacioni qe shkëmbehet me një entitet
te brendshëm ose të jashtëm gjate rrjedhës normale të procesit)

Përshkrimi

Mënyra
shkëmbimit

e

Dërguar/Mare

Koha

frekuenca

Entiteti

Komente

Aplikacionet e përdorura gjate rrjedhës normale Pajisje te tjera te përdorura gjate rrjedhës
te procesit
Përshkrimi

normale te procesit
Numri
akseseve

i Periudha
Kritike e kohës

Përshkrimi

Numri i akseseve

tel
Fax
Printer
Email

Dokumentet standarde te përdorura gjate rrjedhës normale te procesit (dokumente te
paraprintuara etj)
N/A
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Procesi 1: xxxxxxxxxx
Ndjeshmëria në varësi të periudhave

1. Emri i Procesit

normale ose kritike te proceseve3
Periudhe normale

A/B/C

Periudhe kritike

A/B/C

Ndikimet i rreziqeve (pasojat e një ndalim të plote të procesit): Nëse po, jep detaje në
faqen në vijim.

Po/Jo D

D+1 deri D+5

D+6 deri D+10

Penalitete
Humbje Fitimi
Konsekuenca
Ligjorë
Probleme

me

Imazhin
Te tjera

RTO

Detyrime

Detyrime

Detyrime

Ligjore

Financiare

Përputhshmërinë Rregullatore
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Detaje mbi ndikimin e rreziqeve
D

D+1 to D+5

Ndikimi ne gjoba financiare (specifiko)

Humbja e fitimit (specifiko)

Ndikimi Ligjor (specifiko)

Ndikimi ne Imazh (specifiko)

Ndikime te tjera (specifiko)
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Shkëmbimi i informacionit (i gjithë fluksi i informacioni qe shkëmbehet me një entitet
te brendshëm ose të jashtëm gjate rrjedhës normale të procesit)

Përshkrimi

Mënyra
shkëmbimit

e

Dërguar/Mare

Koha

frekuenca

Entiteti

Komente

Aplikacionet e përdorura gjate rrjedhës normale Pajisje te tjera te përdorura gjate rrjedhës
te procesit
Përshkrimi

normale te procesit
Numri
akseseve

i Periudha
Kritike e kohës

Përshkrimi

Numri i akseseve

tel
Fax
Printer
Email

Dokumentet standarde te përdorura gjate rrjedhës normale te procesit (dokumente te
paraprintuara etj)
N/A
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Procesi 1: xxxxxxxxxx
Ndjeshmëria në varësi të periudhave

1. Emri i Procesit

normale ose kritike te proceseve4
Periudhe normale

A/B/C

Periudhe kritike

A/B/C

Ndikimet i rreziqeve (pasojat e një ndalim të plote të procesit): Nëse po, jep detaje në
faqen në vijim.
Po/Jo D

D+1 deri D+5

D+6 deri D+10

Penalitete
Humbje Fitimi
Konsekuenca
Ligjorë
Probleme

me

Imazhin
Te tjera

RTO

Detyrime

Detyrime

Detyrime

Ligjore

Financiare

Përputhshmërinë Rregullatore
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Detaje mbi ndikimin e rreziqeve
D

D+1 to D+5

Ndikimi ne gjoba financiare (specifiko)

Humbja e fitimit (specifiko)

Ndikimi Ligjor (specifiko)

Ndikimi ne Imazh (specifiko)

Ndikime te tjera (specifiko)
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Shkëmbimi i informacionit (i gjithë fluksi i informacioni qe shkëmbehet me një entitet
te brendshëm ose të jashtëm gjate rrjedhës normale të procesit)

Përshkrimi

Mënyra
shkëmbimit

e

Dërguar/Mare

Koha

frekuenca

Entiteti

Komente

Aplikacionet e përdorura gjate rrjedhës normale Pajisje te tjera te përdorura gjate rrjedhës
te procesit
Përshkrimi

normale te procesit
Numri
akseseve

i Periudha
Kritike e kohës

Përshkrimi

Numri i akseseve

tel
Fax
Printer
Email

Dokumentet standarde te përdorura gjate rrjedhës normale te procesit (dokumente te
paraprintuara etj)
N/A
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1.5 Dokumentet kritike për te cilat humbja për shkak të katastrofës do ishte
fatale (Kontrata origjinale, Njoftim marrje, Çeqe, etj.)

Përshkrimi

Procesi i lidhur

Vendndodhja

me dokumentin

Mënyra e
ruajtjes
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Pjesa e Dytë
Kërkesat në rast katastrofe
Ne ketë pjese te pyetësorit supozohet se ambienti normal I punës dhe te gjithë mjetet e përdorura gjate
një dite normale pune nuk janë te deponueseje. Objektivi është te identifikohen mjetet e nevojshme
minimale për te vazhduar punën.

2.1 VEPRIMET THEMELORE qe duhet të kryhet pas një fatkeqësi

Rendi
sipas
prioritetit

Proceset

Koha e

Veprimet: Masat mbrojtëse ose procedurat

implementimit

alternative

1
2
3
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2.2 Burimet e nevojshme për zbatimin e veprimeve të domosdoshme në rast
fatkeqësie
Aplikacionet/mjetet
Veprimet

Metodat e operimit

e

nevojshme
Pershkrimi

Numri

Burimet njerezore
Profili

Numri

Veprimi 1

Veprimi 2

Veprimi 3

Stafi i nevojshëm ne rast katastrofe (pozicionet e punës, tavolinat,
kompjuterët)
Zyrat

Backup Backup

qendrore H+4

D

Backup

Backup

Backup

Backup

Backup

D+1

D+2

D+5

D+10

D+N

No. i stafit
Numri i
pozicioneve
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Stafi qe do mare pjese ne komitetin e menaxhimit te krizave
Pozicioni

Emri

Numri i tel ne

Mbiemri

Numër tel ne

Numri i cel

zyre

shtëpi

Te plotësohen
Te plotësohen
Te plotësohen

Lista e stafit e autorizuar te punoje ne DR-Site ne ditën D e ne vazhdim
Funksionet/Proceset

Data e

Emri

Mbiemri

mbërritjes
(D+)

Numri i

Numri i

Numër tel

tel ne zyre

cel

ne shtëpi

Te plotësohen
Te plotësohen
Te plotësohen

Aplikacionet esenciale për tu Backup-uar
Emri

RTO

MPDL

Numri i përdoruesve

Koha
kritike Prim. T+4

D

D+1

D+2

D+5 D+10 D+N

telefon, fax, telex
Sasia
Përshkrimi

Mund te
përdoret

Prim. T+4 D D+1 D+2 D+5 D+10 D+N nga disa
punonjës
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Po/Jo
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Printerat, skanerit, Pajisje te veçanta
Mund te

Sasia
Përshkrimi

përdoret

Prim. T+4 D D+1 D+2 D+5 D+10 D+N

nga disa

I njëjti
Numër Komente
Tel

punonjës
Po/Jo

Po/Jo

Po/Jo

Po/Jo

Dokumente standarde qe nevojiten ne DR-Site
Dokumente te Paraprinuara
Përshkrimi

XIV

Referenca

Sasia/dite

Dokumente reference
Përshkrimi

Komente
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Shtojca 2
Plani i intervistave me njësitë e biznesit

Njësia
Zyra e Përputhshmërisë
Divizioni

i

Burimeve

Njerëzore

Departamenti
Përputhshmëria
Burimet Njerëzore

Data e
Intervistës

Personi i kontaktit

09/05

Emri Mbiemri

10/05

Emri Mbiemri

Zyra Ligjore

Ligjori

11/05

Emri Mbiemri

Sektori i Riskut

Risku

12/05

Emri Mbiemri

13/05

Emri Mbiemri

COO

02/06

Emri Mbiemri

Financa

16-18/05

Emri Mbiemri

Divizion i IT

17/06

Emri Mbiemri

Divizion i IT / Sistemet

15/06

Emri Mbiemri

Divizion i IT / Aplikacionet

16/06

Emri Mbiemri

Pagesat dhe Bankat

19/05

Emri Mbiemri

Divizioni i Zhvillimit të
Produkteve&

Produktet

Marketingut

Divizioni i Operacioneve

Korrespondente
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Thesari / Zyra Ndërmjetëse

20/05

Emri Mbiemri

Administrimi i Kredive

23/05

Emri Mbiemri

Kreditë me Probleme dhe 24/05

Emri Mbiemri

Procese Gjyqësore
25/05

Emri Mbiemri

Drejtori i Menaxhimit te 26/05

Emri Mbiemri

Suporti Administrativ

Aseteve te Rikuperuara
27/05

Emri Mbiemri

Sektori i Rikuperimit të 31/05

Emri Mbiemri

Thesari

Kredive dhe Negociatave
Kartat& ATM

01/06

Emri Mbiemri

Arka Qëndrore

02/06

Emri Mbiemri

dhe 03/06

Emri Mbiemri

Rajoni i Tiranës

06/06

Emri Mbiemri

Qendra e Biznesit

09/06

Emri Mbiemri

Investimet

17/06

Emri Mbiemri

Divizioni i Korporatave

10/06

Emri Mbiemri

Korporatat Sektor A'

13/06

Emri Mbiemri

Korporatat Sektor B'

14/06

Emri Mbiemri

Korporatat Shitjet

15/06

Emri Mbiemri

Shitjet

Direkte

Alternative
Njësia Retail

Njësia e Korporatave

- 113 -

Ndërtimi i një plani sigurie për mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive

Shtojca 3
Programi i përpunimit të informacionit të BIA

Sub Procesim_i_Pyetësorëve()
Dim s As String
Dim sh_Impact As Worksheet
Dim sh_Info As Worksheet
Dim sh_Incident As Worksheet
Dim sh_Processes As Worksheet
Dim sh_BIA As Worksheet
Dim sh_BIA_Temp As Worksheet
Dim Row_Index As Integer
Dim sh_Staff As Worksheet
Dim sh_Doc As Worksheet
Dim sh_App As Worksheet
Dim sh_Phone As Worksheet
Dim sh_Printer As Worksheet
Dim Last_Proc As Integer
Dim Last_Incident As Integer
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Dim Last_Impact As Integer
Dim Last_Info As Integer
Dim Last_Proc_BIA As Integer
Dim Last_Incident_BIA As Integer
Dim Last_Impact_BIA As Integer
Dim Last_Info_BIA As Integer
Dim Last_Staff As Integer
Dim Last_Doc As Integer
Dim Last_App As Integer
Dim Last_Phone As Integer
Dim Last_Printer As Integer
Dim Proc_Pos As Integer
Dim Indicator As Integer
Dim sh As Integer
//cdo variabli i lidhet tabela përmbledhëse e cila duhet te gjenerohet nga te dhenat e mara nga te gjithe
pyetesoret
Set sh_Impact = Sheets("Impact")
Set sh_Info = Sheets("FlowOfInf")
Set sh_Incident = Sheets("Incident")
Set sh_Processes = Sheets("Processes")
Set sh_BIA = Sheets("BIA")
Set sh_BIA_Temp = Sheets("BIA_T")
Set sh_Staff = Sheets("BackupStaff")
Set sh_Doc = Sheets("SensitiveDoc")
Set sh_App = Sheets("App")
Set sh_Phone = Sheets("Phone")
Set sh_Printer = Sheets("Printer")
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For sh = 1 To NrPyetesor
Proc_Pos = 0
Last_Proc = sh_Processes.Cells(1, 8)
Last_Incident = Sheets("Incident").Cells(1, 1)
Last_Info = sh_Info.Cells(1, 9)
Last_Impact = Sheets("Impact").Cells(1, 1)
Last_Proc_BIA = sh_BIA.Cells(1, 6)
Last_Impact_BIA = sh_BIA.Cells(1, 8)
Last_Info_BIA = sh_BIA.Cells(1, 10)
Select Case Sheets(sh).Cells(1, 2):
Case "O":
Row_Index = 1
Case "R":
Row_Index = 3
Case "E":
Row_Index = 5
Case "C":
Row_Index = 7
End Select

Do While count_bosh < 100
Proc_Pos = Find_Position(sh, Proc_Pos + 1)
If Proc_Pos = -1 Then
count_bosh = 1000
GoTo l1
End If
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'Processes
sh_Processes.Cells(Last_Proc, 2) = Sheets(sh).Cells(1, 1)
sh_Processes.Cells(Last_Proc, 3) = Sheets(sh).Cells(Proc_Pos, 1)
sh_Processes.Cells(Last_Proc, 4) = Fill_Info_Emp(sh, Proc_Pos, "NrEmp")
sh_Processes.Cells(Last_Proc, 5) = Fill_Info_Critical(sh, Proc_Pos, "Normal_period")
Insert_Row Sheets("Index").Cells(Row_Index, 4), Row_Index, 4
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 4), 1) = sh_Processes.Cells(Last_Proc, 2)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 4), 2) = sh_Processes.Cells(Last_Proc, 3)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 4), 3) = sh_Processes.Cells(Last_Proc, 4)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 4), 4) = sh_Processes.Cells(Last_Proc, 5)
'Impact
Insert_Row Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), Row_Index, 6
s = sh_Processes.Cells(Last_Proc, 2) & " / " & sh_Processes.Cells(Last_Proc, 3)
sh_Impact.Cells(Last_Impact, 1) = s
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 1) = "'" & s
s = Fill_Info_Impact(sh, Proc_Pos, "Penalties")
sh_Impact.Cells(Last_Impact, 2) = "'" & s
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 2) = "'" & s
s = Fill_Info_Impact(sh, Proc_Pos, "Lost_earnings")
sh_Impact.Cells(Last_Impact, 6) = s
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 6) = "'" & s
s = Fill_Info_Impact(sh, Proc_Pos, "Legal impact")
sh_Impact.Cells(Last_Impact, 10) = s
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 10) = "'" & s
s = Fill_Info_Impact(sh, Proc_Pos, "Brand Image")
sh_Impact.Cells(Last_Impact, 14) = s
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sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 14) = "'" & s
'Incident
sh_Incident.Cells(Last_Incident, 2) = Sheets(sh).Cells(1, 1)
sh_Incident.Cells(Last_Incident, 3) = Sheets(sh).Cells(Proc_Pos, 1)
sh_Incident.Cells(Last_Incident, 4) = sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 2)
sh_Incident.Cells(Last_Incident, 5) = sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 6)
sh_Incident.Cells(Last_Incident, 6) = sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 10)
sh_Incident.Cells(Last_Incident, 7) = sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 6), 14)
'Flow
Indicator

=

Copy_Inf_Flow(sh_Info,

Proc_Pos, Sheets(sh), "Transmission_Method",

Sheets(sh).Cells(Proc_Pos, 1), Row_Index, sh_BIA, sh_Processes.Cells(Last_Proc, 2) & " / "
& sh_Processes.Cells(Last_Proc, 3))
Last_Proc = Last_Proc + 1
Sheets("Processes").Cells(1, 8) = Last_Proc
Last_Impact = Last_Impact + 1
Sheets("Impact").Cells(1, 1) = Last_Impact
Last_Incident = Last_Incident + 1
sh_Incident.Cells(1, 1) = Last_Incident
Loop
l1:
'Employees
Last_Staff = Find_Pos_Emp(sh, "No. of staff")
Insert_Row_Emp Last_Staff, Sheets("Index").Cells(Row_Index, 12), sh, Sheets("Index").
Cells(Row_Index, 22)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 2) = Sheets(sh).Cells(1, 1)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff, 2)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff, 3)
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sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff, 4)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff, 5)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff, 6)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff, 7)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 16) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff, 8)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 18) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff, 9)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff + 1, 2)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff + 1, 3)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff + 1, 4)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff + 1, 5)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff + 1, 6)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff + 1, 7)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 15) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff + 1, 8)
sh_Staff.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 22), 17) = Sheets(sh).Cells(Last_Staff + 1, 9)
'Sensitive Docs
Last_Doc = Find_Pos(sh, "(originals of contracts, reference documents, acknowledgements of
receipt, cheques, etc.)")
Last_Doc = Last_Doc + 1
Do Until Trim(Sheets(sh).Cells(Last_Doc + 1, 1)) = ""
sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1)
sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Doc + 1, 1)
sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Doc + 1, 2)
sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Doc + 1, 3)
sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Doc + 1, 4)
Insert_Row Sheets("Index").Cells(Row_Index, 8), Row_Index, 8
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 8), 1) = sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 1)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 8), 2) = sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 2)
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sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 8), 3) = sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 3)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 8), 4) = sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 4)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 8), 5) = sh_Doc.Cells(sh_Doc.Cells(1, 6), 5)
Last_Doc = Last_Doc + 1
sh_Doc.Cells(1, 6) = sh_Doc.Cells(1, 6) + 1
Loop
'Applications
Last_App = Find_Pos(sh, "Applications vital to backup")
Last_App = Last_App + 1
Do Until Trim(Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 1)) = ""
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 1)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 2)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 3)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 4)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 5)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 6)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 7)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 8)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 9)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 10)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 11)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 12)
sh_App.Cells(sh_App.Cells(1, 14), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 13)
Insert_Row Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), Row_Index, 14
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1)
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sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 1)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 2)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 3)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 4)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 5)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 6)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 7)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 8)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 9)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 10)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 11)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 12)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 14), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_App + 2, 13)
Last_App = Last_App + 1
sh_App.Cells(1, 14) = sh_App.Cells(1, 14) + 1
Loop
'Phones
Set sh_Phone = Worksheets("Phone")
Last_Phone = Find_Pos(sh, "Phone, fax, telex")
Last_Phone = Last_Phone + 4
Insert_Row Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), Row_Index, 16
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1) & "/"&
Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 1)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 2)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 3)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 4)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 5)
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sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 6)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 7)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 8)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 9)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 10)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 11)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 12)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 13)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 14)
Insert_Row Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), Row_Index, 16
Last_Phone = Last_Phone + 1
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1) & " / " &
Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 1)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 2)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 3)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 4)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 5)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 6)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 7)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 8)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 9)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 10)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 11)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 12)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 13)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 16), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 14)
Last_Phone = Last_Phone - 1
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sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 1)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 2)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 3)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 4)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 5)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 6)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 7)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 8)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 9)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 10)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 11)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 12)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 13)
Last_Phone = Last_Phone + 1
sh_Phone.Cells(1, 14) = sh_Phone.Cells(1, 14) + 1
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 1)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 2)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 3)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 4)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 5)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 6)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 7)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 8)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 9)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 10)
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sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 11)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 12)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 13)
sh_Phone.Cells(1, 14) = sh_Phone.Cells(1, 14) + 1
'Printer
Last_Phone = Find_Pos(sh, "Printers, scanners, time clocks, special equipment")
Last_Phone = Last_Phone + 4
Insert_Row Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), Row_Index, 18
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1) & " / " &
Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 1)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 2)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 3)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 4)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 5)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 6)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 7)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 8)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 9)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 10)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 11)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 12)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 13)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 14)
Insert_Row Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), Row_Index, 18
Last_Phone = Last_Phone + 1
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1) & " / " &
Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 1)
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sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 2)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 3)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 4)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 5)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 6)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 7)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 8)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 9)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 10)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 11)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 12)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 13)
sh_BIA.Cells(Sheets("Index").Cells(Row_Index, 18), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 14)
Set sh_Phone = Worksheets("Printer")
Last_Phone = Last_Phone - 1
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 1) = Sheets(sh).Cells(1, 1)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 1)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 2)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 3)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 4)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 5)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 6)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 7)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 8)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 9)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 10)
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sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 11)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 12)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 13)
Last_Phone = Last_Phone + 1
sh_Phone.Cells(1, 14) = sh_Phone.Cells(1, 14) + 1
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 2) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 1)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 3) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 2)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 4) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 3)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 5) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 4)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 6) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 5)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 7) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 6)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 8) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 7)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 9) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 8)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 10) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 9)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 11) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 10)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 12) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 11)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 13) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 12)
sh_Phone.Cells(sh_Phone.Cells(1, 14), 14) = Sheets(sh).Cells(Last_Phone, 13)
sh_Phone.Cells(1, 14) = sh_Phone.Cells(1, 14) + 1
Next
MsgBox "Perfundoi me sukse"
End Sub
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Shtojca 4

Foto Para dhe pas ndërtimit ambjentit DR
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Foto para ndërtimit te ambjentit:
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Foto Pas ndërtimit te ambjentit për rikuperim ne rast fatkeqësish:
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