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Hyrje
Institucionet publike në të gjithë botën i janë drejtuar “qeverisjes” elektronike. Në çdo
rajon të globit – nga vendet në zhvillim tek ato të industrializuara – pushteti qendror
dhe ai lokal janë duke publikuar online informacione të rëndësishme dhe janë duke
ndërvepruar elektronikisht me qytetarët e tyre[1]. Ky orientim bazohet në besimin se
teknologjia mund të minimizojë burokracinë dhe të përshpejtojë procedurat e
shërbimeve.
E-shërbimet janë përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (ICT)
për të promovuar qeverisje më efektive, për të lehtësuar qasjen në shërbimet që
ofrohen nga institucioni dhe për të bërë qeverisjen më të gjindshme për qytetarët[2]. Eshërbimet përmbledh ofrimin e shërbimeve nëpërmjet internetit, telefonisë,
periferikëve wireless dhe sistemeve të tjera të komunikimit.
Në këtë punim është analizuar sistemi i menaxhimit të dokumenteve në institucionet
publike dhe lidhja e tij me shërbimet online. Si shembull konkret është marrë
implementimi i këtij sistemi në Bashkinë e Tiranës. Është analizuar konkretisht
qarkullimi i dokumenteve brenda institucionit dhe fazat nga aplikimi deri tek marrja e
një shërbimi nga qytetaret ose bizneset lokale.
Ky punim është konceptuar në 8 kapituj si më poshtë:
Kapitulli 1 është një prezantim i përgjithshëm i sistemit dhe i eksperiencave dhe
studimeve të tjera që janë bërë në këtë fushë. Kapitulli 2 paraqet rrjetat Petri[3] si një
mënyrë formale dhe modelet e rrjedhës së punës si një mënyrë më pragmatike, për të
përcaktuar semantikën e një modeli të rrjedhës së punës. Në kapitullin 3 është
realizuar konceptimi i sistemit. Një sistem është një bashkësi elementesh ose
komponentësh që bashkëveprojnë për të arritur një qëllim. Vetë elementët dhe
relacionet që vendosen midis tyre përcaktojnë se si punon sistemi. Sistemet kanë
mekanizmat e përpunimit, daljet dhe kthimin e informacionit. Në kapitullin 4 është
analizuar menaxhimi i dokumenteve. Ekziston një ngatërrese e konsiderueshme midis
sistemeve të menaxhimit të dokumentit (DMS) dhe sistemeve të menaxhimit të
përmbajtjes (CMS). Këto dy tipe sistemesh janë shumë të ndryshëm dhe i shërbejnë
kërkesave që plotësojnë njëra-tjetrën. Ndërkohë që ka një lëvizje për t’i shkrirë të dy
së bashku, është e rëndësishme të kuptojmë kur secili sistem është i përshtatshëm. Në
kapitullin 5 paraqitet ofrimi i shërbimeve përmes internetit. E-shërbimet është një
sistem online kushtuar shërbimeve përmes internetit në ndihmë të qytetarëve. Eshërbimet bazohet mbi sistemin e identifikimit dhe u mundëson qytetarëve
shfrytëzimin e një vargu shërbimesh, të tillë si qasja tek të dhënat personale, praktikat
administrative, pagesat e gjobave dhe në përgjithësi, tërë ato shërbime me karakter
ndërveprues, për të cilët është e domosdoshme njohja e sigurt e përdoruesit, në
mënyrë që këtij të fundit t’i mundësohet qasja tek të dhënat personale. Në kapitullin 6,
është konceptuar një platformë bashkëkohore e ndërveprimit të sigurt për shkëmbimin
elektronik mobile (m-shërbimeve) të dokumenteve në sektorin publik. Qëllimi i këtij
aplikimi është të krijojë një platformë lehtësisht të zbatueshme në struktura me
infrastrukturë teknologjike ekzistuese. Ne kapitullin 7, është paraqitur teknologjia e
përdorur. Objektivi i kësaj analize është që të japë detaje të caktuara së pari në lidhje
me sistemin, regjistrimin dhe autentifikimin në e-Tirana dhe pastaj për disa nga
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shërbimet më të detajuara. Në kapitullin 8 flitet për sigurinë e informacionit në
ambientin e punës së Sistemit të Menaxhimit të Informacionit dhe të e-shërbimeve.
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Përmbledhje
Sistemi i menaxhimit të dokumenteve dhe i ofrimit të e dhe m-shërbimeve është një sistem që
mundëson menaxhimin e dokumenteve, organizimin, arkivimin, qarkullimin dhe kthimin e
përgjigjeve në format dixhital. Ky sistem ka për qëllim të ndihmojë institucionet publike në
planifikimin dhe menaxhimin e shpërndarjes së shërbimeve të tyre, si dhe forcimin e
besueshmërisë në lidhje me palët e treta të interesuara në marrjen e këtyre shërbimeve.
Sistemi duhet të jetë i ndërtuar sipas nevojave specifike të çdo departamenti. Në kuadër të
transparencës së ofrimit të shërbimeve nga këto institucione, qytetarët duhet të kenë mundësi
të bëjnë kërkesa dhe aplikime dhe të kontrollojnë ecurinë e tyre online. E-shërbimet është një
portal që mundëson dhënien e shërbimeve përmes internetit në ndihmë të qytetarëve. Eshërbimet u mundëson qytetarëve shfrytëzimin e një vargu shërbimesh që ofron institucioni,
të tillë si: qasja tek të dhënat personale, praktikat administrative, pagesat e gjobave dhe në
përgjithësi, tërë ato shërbime me karakter interaktiv, për të cilët është e domosdoshme njohja
e sigurt e përdoruesit, në mënyrë që këtij të fundit t’i mundësohet aksesi tek të dhënat
personale.
Sistemi i aplikimit të m-shërbimeve në institucionet publike është një platformë bashkëkohore
e ndërveprimit të sigurt për shkëmbimin elektronik të dokumenteve në sektorin publik.
Qëllimi i këtij aplikimi është të krijojë një platformë lehtësisht të zbatueshme në struktura me
infrastrukturë teknologjike ekzistuese, pa ndërmarrë investime shtesë. Kjo platformë është
testuar në Bashkinë e Tiranës, duke mundësuar që shërbimet administrative të mund të jepen
edhe duke përdorur pajisje mobile.
Në këtë kontekst, në këtë punim do të trajtojmë një strukturë mobile, duke i vënë një theks të
veçantë sigurisë së komunikimit midis rrjetit mobile dhe infrastrukturës ekzistuese të
bashkisë.
Fjalëkyçe: e-qeverisje, e-shërbime, sistemi i menaxhimit të dokumenteve, m-shërbime.

XII

Abstract
Document Management System and e-services delivery is a system that enables management
of documents, organization archiving, circulation and return the answers in digital format[1].
This system is intended to assist the public institutions in the planning and management of its
service delivery and strengthening accountability in relation to third parties interested in
obtaining these services. The system must be built according to specific needs of each
department. In the context of servile transparency delivered by the publik institutions, citizens
should be able to apply online and also to check the status of their application. E-services is
a Internet portal dedicated to help the citizens. E-services enables citizens to use a range of
services, such as access to personal information, administrative practices, payment of fines
and, in general, all those services with an interactive character for ëhom it is necessary
secure recognition of the user, in order to enable the latter access to personal information.
M-services system application in the publik institutions is a contemporary platform for the
interoperable, secure and mobile electronic exchange of public sector documents. The
purpose of this application is to create a platform easily applicable to structures with existing
technological infrastructure, without any additional cost. This platform has been tested in the
Municipality of Tirana allowing its administrative services to be accessed using mobile
devices.
In this context a mobile framework will be introduced in this paper, with special emphasis on
communication security between the mobile network and municipality’s existing
infrastructure.
Keywords: e-services, e-government, documentation management services, m-services.

XIII

Kapitulli 1.
Përshkrimi i projektit
Në këtë projekt është analizuar Sistemi i Menaxhimit te Dokumenteve, ofrimi i
shërbimeve dhe aplikimi i tyre në institucione publike. Si shembull konkret është
marrë implementimi i këtij sistemi në Bashkinë e Tiranës.
Me ndryshimin shumë të shpejtë të teknologjisë dhe me rritjen e kërkesës për
menaxhimin e informacionit në mënyrën e duhur, institucionet qeveritare dhe
organizatat private kërkojnë ndihmë nga ekspertët e teknologjisë së informacionit për
të adresuar çështjet më të rëndësishme të biznesit dhe punës së tyre. Institucionet kanë
nevoja unike, që shpesh nuk gjejnë zgjidhje nga aplikimet e përgjithshme që janë në
shitje. Sot është kthyer në domosdoshmëri orientimi i organizatave dhe institucioneve
qeveritare drejt menaxhimit dixhital të dokumenteve dhe ofrimit të shërbimeve online.
Me një zgjidhje cilësore të menaxhimit dixhital të dokumenteve, punonjësit në
institucione mund të punojnë njëlloj siç kanë punuar më parë, por pa rrëmujën dhe
limitimin e dokumenteve në letër.

Figurë 1. Menaxhimi i dokumenteve

Në fakt, sipas kërkimeve të realizuara nga Gartner Group1, kur implementohet një
zgjidhje dixhitale e menaxhimit te dokumenteve, kostoja e përgjithshme që lidhet me
dokumentet mund të reduktohet me 40%. Fokusi i sotëm nuk është vetëm tek fakti që
menaxhimi dixhital i dokumenteve ndihmon në zgjidhjen e problemeve kritike të
biznesit, por në vlerësimin e sistemeve të ndryshme të menaxhimit të dokumenteve
dhe gjetjen e zgjidhjes së duhur, që plotëson sa më mirë nevojat unike të institucionit
dhe implementohet shpejt dhe lehtësisht.
Me këtë zgjidhje, që i përshtatet më së miri nevojave të institucionit apo kompanisë
dhe stilit të funksionimit te saj, punonjësit jo vetëm që e investojnë kohën në detyra
më produktive, por janë edhe të aftë të marrin vendime më cilësore dhe të bazuara.
1

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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Riorganizimi i proceseve të biznesit dhe rritja e efikasitetit janë shqetësimet themelore
për çdo institucioni, pavarësisht nga madhësia e tij ose sektori ku operon. Në ditët e
sotme menaxhimi i dokumenteve dhe të dhënave të të gjitha tipeve, qofshin këto në
letër, elektronikë, audio, video, ose e-mail kërkon shumë kohë dhe shpenzime, te cilat
do ishte shumë më mirë të shpenzoheshin për të arritur objektiva të rëndësishëm të
institucionit, apo kompanisë. Duke implementuar sistemin e menaxhimit të
dokumenteve dhe të dhënave do të kemi përfitime të dukshme në:
§

Uljen e shpenzimeve.

§

Kursimin e kohës së punës.

§

Rritjen e eficiencës.

§

Rritjen e produktivitetit.

§

Rritjen e komunikimit dhe bashkëpunimit mes departamenteve.

§

Rritjen e të ardhurave.

§

Mundëson automatizimin.

Ndërsa këta sisteme kanë shumë përfitime, ata janë edhe një ndërmarrje komplekse që
kërkon një investim të konsiderueshëm si të kapitalit dhe të burimeve njerëzore. Për
shkak të investimeve të rëndësishme të kërkuara, është e rëndësishme që organizatat
të vlerësojnë nevojat e tyre të tanishme dhe të ardhshme, para se të vendosin për
zgjidhjen e duhur.
1.1 Karakteristikat dhe përfitimet e DMS
Menaxhimi i të dhënave është një disiplinë e veçantë që përqendrohet në ciklin e jetës
e të dhënave.
Procesi i menaxhimit të dokumenteve fillon me konvertimin e dokumenteve në letër
dhe të dhënave në dosje elektronike. Konvertimi eliminon shumë nga pengesat e
krijuara nga dokumentet në letër: punë intensive, procedura të publikuara, shpërndarje
e ngadaltë e dokumenteve, dokumentet origjinale të vendosura në vendin e gabuar dhe
bezdia e tërheqjes së dosjeve nga arkiva. Meqenëse dokumentet letër kanë gjithashtu
kosto të lartë për t’u proceduar, publikuar, shpërndarë e ruajtur, implementimi i
arkivave dixhitale i ul ndjeshëm shpenzimet.
Një sistem menaxhimi të dokumenteve duhet të ketë pesë komponentë themelore:
·

Komponenti që realizon kapjen dhe importin e dokumenteve në sistem.

·

Komponenti për ruajtjen dhe arkivimin e dokumenteve.

·

Komponenti për indeksim dhe kërkim të dokumenteve në arkiv.

·

Komponenti për eksportin e dokumenteve nga sistemi.

·

Komponenti që realizon mbrojtjen e dokumenteve nga hyrja e paautorizuar.
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Aplikacionet për menaxhimin e dokumenteve mundësojnë shpërndarje më efikase të
informacionit dhe kontroll të plotë mbi skedarët dhe të dhënat brenda organizatës.
Këto sisteme lehtësojnë ndjeshëm procedurat e biznesit, kontrollojnë statusin e çdo
dokumenti, specifikojnë rrjedhën e punës për procese të caktuara dhe mundësojnë
njoftimin me e-mail. Sistemet e menaxhimit të dokumenteve shpejtojnë proceset e
punës së biznesit, duke lejuar qasje të menjëhershme në informacion, bashkëpunim
më të mirë mes departamenteve dhe zyrave të ndryshme, siguri shumë më të madhe
për skedarët dhe të dhënat dhe zbatim të procedurave që thjeshtojnë procesin e punës
dhe të ruajtjes së të dhënave.
Sistemi i menaxhimit të dokumenteve bën të mundur:
·

Menaxhimin e miliona dokumenteve dhe gjetjen e dokumentit që kërkoni
brenda disa sekonda.

·

Ndarjen e dokumenteve me kolegë, duke ruajtur ndërkohë konfidencialitetin e
informacionit.

·

E-mail dhe faksim të menjëhershëm të skedarëve.

·

Akses të dokumenteve gjatë udhëtimit.

·

Publikim të dokumenteve në CD, DVD ose Web

·

Realizim të ruajtjes së një kopjeje rezervë (backup) të skedarëve dhe të
dhënave, për të bërë të mundur rikuperimin e tyre në raste fatkeqësie.

Për të krijuar një sistem të suksesshëm të menaxhimit të dokumenteve është analizuar
mënyra se si organizata realizon organizimin e dokumenteve, çfarë lloji informacioni
ruhet në skedarë, cilat janë procedurat e brendshme të institucionit që përcaktojnë
hapat e punës për çdo proces.
1.2 Zgjidhja e probleme kritike të një organizate duke përdorur DMS
Sipas vlerësimeve të një studimi të kryer nga Instituti Laserfiche[4], një punonjësi tipik
i duhen 12 minuta për të proceduar një dokument të vetëm, 9 nga këto 12 minuta
shpenzohen për kërkim, gjetje dhe riarkivim të dokumentit, që do të thotë se vetëm 3
minuta shpenzohen aktualisht për të përdorur informacionin e gjetur.
Një zyrë mesatare:
·

Bën tre kopje të çdo dokumenti.

·

Shpenzon $20 gjatë punës për arkivimin e një dokumenti.

·

Humbet 1 në 20 dokumente.

·

Shpenzon rreth $120 për të kërkuar për çdo dokument të arkivuar në vendin e
gabuar.

·

Shpenzon $250 për të ribërë çdo dokument të humbur.
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·

Shpenzon $25,000 për të mbushur një sirtarierë me 4 sirtarë dhe $2,000 çdo
vit për ta mirëmbajtur atë.

Në studimin e kryer nga kompania Price Waterhouse Coopers[5] arrihet në
përfundimin se një punonjës mesatarisht shpenzon 40 % të kohës së vet për
menaxhimin e dokumenteve jo-esenciale dhe vlerëson se punonjësit kalojnë 20% të
ditës së tyre, duke kërkuar për informacion në dokumente në letër dhe në 50% të
rasteve nuk e gjejnë atë që ju duhet.
Me një zgjidhje dixhitale të sistemit të menaxhimit të dokumenteve, në vend që të
shpenzojnë kohë për të kërkuar për një informacion, koha shpenzohet për t’ju
përgjigjur sa më mirë nevojave të klientëve, duke rritur kështu ndjeshëm
produktivitetin në punë.
Sistemi i menaxhimit të dokumenteve mund të ndihmojë në kursimin e kohës së
punës duke:
·

Iu përgjigjur një kërkese për informacion menjëherë, duke eliminuar kështu
kthimin e telefonatave.

·

Iu përgjigjur shpejt kërkesës së auditorëve për informacion.

·

Lokalizuar menjëherë dokumentet dhe nënvizuar informacionet më esenciale.

·

Eliminuar totalisht humbjen e dokumenteve, të cilët do të rikrijoheshin dhe
riarkivoheshin.

·

Eliminuar kohën e krijimit të kopjeve dhe shpërndarjes së dokumentit.

·

Shpejtuar rrjedhën e punës së procedimit të dokumenteve, duke automatizuar
procesin.

Në figurat e mëposhtme tregohet skematikisht së çfarë ndodh në dy ambiente të
ndryshme:

Figurë 2 Pa DMS
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Figurë 3 Me DMS

Implementimi i DMS në një institucion apo kompani do të sjellë[24]:
·
·
·
·
·
·
·

Rritjen e cilësisë dhe të shpejtësisë në vendimmarrje.
Monitorim më të mirë të procesit financiar dhe të atij funksional.
Aplikim më efektiv të investimeve.
Përmirësim të kontrollit dhe të planifikimit të brendshëm.
Standardizim të informacionit dhe rritjen e përgjegjësisë së punonjësve.
Përmirësim të komunikimit me popullin, departamentet, sektorët etj.
Krijimin e kushteve më komode të punës për punonjësit e saj.

Duke u mbështetur në pikat e mësipërme sistemi në Bashkinë e Tiranës u ndërtua
Web based, në teknologjinë klient-server. Duke qenë i tillë ka disa përparësi si:
·
·
·

Nuk ka nevoje për instalim aplikimesh.
Ka mundësi qasje nga kudo.
I pavarur nga platforma e sistemit operativ.

1.3 Tipet e sistemeve
I thjeshtë
Ka pak komponentë dhe relacioni ose ndërveprimi midis elementeve është i
thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë.
Kompleks
Ka shumë elementë që janë shumë të lidhur dhe të ndërthurur.
I hapur
Ndërvepron me mjedisin e tij.
I mbyllur
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Nuk ka ndërveprim me mjedisin e tij.
I qëndrueshëm
Pëson shumë pak ndryshime gjatë kohës.
Dinamik
Pëson ndryshime të shpejta dhe konstante gjatë kohës.
I adaptueshëm
Është i aftë të ndryshojë në përgjigje të ndryshimeve që ndodhin në ambientin e
tij.
Jo-i-adaptueshëm
Nuk është në gjendje të ndryshojë në përgjigje të ndryshimeve që ndodhin në
ambientin e tij.
I përhershëm
Ekziston për një periudhë kohe relativisht të gjatë.
I përkohshëm
Ekziston vetëm për një periudhë kohë relativisht të shkurtër.

1.4 Qëllimi: Zyrat Pa Letra

Figurë 4 Zyrat pa letra

Rregullat:
·
·

Çdo dokument biznesi që vjen në letër mund të jetë i dixhitalizuar.
Për përdorim të brendshëm nuk lejohen dokumente të printuara.
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Zbatimi:
·
·
·

I gjithë komunikimi dhe dokumentacioni i brendshëm duhet të jetë vetëm
elektronik.
Të gjithë dokumentet e institucionit duhet të jenë të arkivuar në mënyrë
elektronike, me përjashtim të atyre që duhet të përdoren për qëllime
ligjore.
Dokumentet në letër janë krijuar vetëm për komunikime me palën e tretë
ose për qëllime ligjore.

Mbështetja e E-Qeverisjes
E-Qeverisja ka lidhje me të gjitha nivelet e administrimit:
·
·

Lokal: Prefekturat, Qarqet dhe Bashkitë
Kombëtar: Ministritë dhe Organizatat Publike

Menaxhimi i
dokumentit

Të dhënat
hyrëse

1. Hapja dhe editimi
2. Klasifikimi
3. Interpretimi
4.Përditësimi
5. Nënsistemi i sigurisë

1.Dixhitalizimi
2.Strukturimi
3.Indeksimi

Nënsistemi i
rrjedhës së
punës

Klientët
e DMS

eshërbim
et

Arkivimi

Figurë 5 Koncepti i Dokumentit (e-DMS)

1.5 Institucioni si një sistem i hapur
Institucioni mund të shihet si një sistem i hapur, i cili merr të dhëna hyrëse nga
mjedisi (të dhënat dalëse të sistemeve të tjera) dhe përmes një serie aktivitetesh
transformojnë ose konvertojnë këto të dhëna hyrëse dhe dalëse për të arritur disa
objektiva konkrete.
Në termat e këtij modeli sistemesh të hapura, organizatat e biznesit, p.sh, marrin
burime të tilla si njerëz, financë, materiale dhe informacion nga ambienti; i
transformojnë ose konvertojnë ato dhe ia kthejnë ato ambientit në forma të ndryshme
të dhënash dalëse, të tilla si produkte, shërbime, procese ose procedura, të kryera me
qëllim arritjen e disa qëllimeve si fitimi, qëndrueshmëria e tregut, niveli i shitjeve ose
kënaqësia e konsumatorit.
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1.4 Bashkëveprimi me ambientin
Struktura, menaxhimi dhe funksionimi i një institucioni, nuk janë të përcaktuara
vetëm nga konsiderata dhe zgjedhje të brendshme, por janë gjithashtu shumë të
ndikuara nga një sërë faktorësh mjedisorë të jashtëm e të paqëndrueshëm. Organizata
e biznesit është një sistem i hapur. Kjo do të thotë që ajo është e hapur dhe në
bashkëveprim të vazhdueshëm me ambientin e jashtëm, pjesë e të cilit ajo është. Me
qëllim që të jetë efektive dhe të ruajë mbijetesën dhe rritjen, institucioni duhet t’i
përgjigjet mundësive dhe sfidave, rreziqeve dhe kufizimeve të paraqitura nga mjedisi
rrethues. Ndryshimet në mjedis do të veprojnë mbi të dhënat hyrëse dhe ndryshimet
në to do të kryejnë transformime ose procese shndërrimi dhe mbi të dhënat dalëse.
1.5 Struktura e nënsistemeve
Çfarëdo qoftë tipi ose klasifikimi i organizatave, transformimi ose shndërrimi i të
dhënave hyrëse në dalëse është një tipar i përbashkët i të gjitha organizatave. Brenda
organizatës (sistemit) si një e tërë, secili prej transformimeve të ndryshme ose
aktiviteteve të shndërrimit mund të shihet vetë si nënsistem i veçantë me procesin e tij
të shndërrimit input-output, të lidhur me të dhe që vepron me nënsistemet e tjera.
Analiza e një organizate duhet të jetë e bazuar mbi strukturën e departamenteve, duke
i parë ato si nënsisteme.
Nuk është thjesht një çështje nëse departamentet individualë veprojnë në mënyrë
efikase. E rëndësishme është bashkëveprimi dhe koordinimi i nënsistemeve në
kuptimin e efektivitetit të organizatës, e integruar si një e tërë.
Ndërlidhja dhe ndërvarësia e pjesëve të ndryshme të sistemit çojnë drejt çështjes së
identifikimit të këtyre nënsistemeve. Kush janë kufijtë që dallojnë një nënsistem nga
të tjerët dhe nga sistemi në tërësi? Këto nënsisteme mund të identifikohen në një
numër i ndryshëm mënyrash, megjithatë ka një shkallë ngjashmërie midis modeleve
alternative.

1.6 Ndikimi i sistemeve në jetën sociale
Ky ndikim lidhet me vetë procesin e transformimit ose të shndërrimit, relacionin
midis efikasitetit teknik dhe konsideratave sociale dhe efekteve tek njerëzit. Është
vërejtur që metodat e reja të punës dhe ndryshimet në teknologji përçajnë grupimet
sociale dhe sjellin ndryshime të padëshirueshme në veçoritë psikologjike dhe
sociologjike të metodave të vjetra të punës. Si rezultat, metoda e re e punës ishte me
pak efikase se sa mund të ishte pavarësisht nga hyrja e teknologjisë së re.
Kërkuesit panë nevojën për një metodë socio-teknike në të cilën një sistem i
përshtatshëm social mund të zhvillohej në mbajtjen e sistemit të ri teknik. Ata
sugjeruan që janë tre nën-sisteme të përbashkëta për çdo organizatë:
·
·
·

Nënsistemi teknologjik;
Nënsistemi i ndikimit formal të strukturës;
Nënsistemi i ndjenjave të pjesëtarëve individualë.

8

Kjo formë e analizës është çuar një stad me lart nga disa studiues, të cilët e shohin
organizatën si një sistem të hapur, socio teknik me pesë nënsisteme kryesorë.
·
·
·
·
·

Qëllimet dhe vlerat – kryerja e disa qëllimeve përcaktohet nga sistemi më i
gjerë dhe përshtatja me kërkesat sociale.
Teknik – njohuritë e kërkuara për kryerjen e detyrave, teknikës dhe
teknologjisë së ndërlikuar.
Psiko social – bashkëveprimi i grupeve dhe individëve dhe sjellja e njerëzve
në organizatë.
Struktura – ndarja dhe koordinimi i detyrave dhe marrëdhëniet formale midis
nënsistemeve teknike dhe psikologjike.
Menaxheriale – mbulimi i gjithë organizatës dhe marrëdhëniet e saj me
mjedisin, vendosja e qëllimeve, planifikimi, struktura dhe kontrolli.

1.7 Lidhja e nënsistemeve
Një model i mundshëm është sugjeruar nga Hersey dhe Blanchard[23], të cilët
identifikuan katër nënsisteme kryesorë të ndërlidhur.
1. Humane/sociale – fokusohet në nevojat dhe motivimin e anëtarëve të
organizatës dhe stilet e drejtuesve.
2. Administrative/strukturore – fokusohet në autoritetin dhe përgjegjësinë, si dhe
strukturën brenda organizatës.
3. Informues/vendimmarrës – fokusohet në vendimet çelës dhe nevojat e
informacionit të nevojshëm për të mbajtur operimin e organizatës.
4. Ekonomik/teknologjik – fokusohet në punën që është ndërmarrë dhe kostot e
saj të efektivitetit të lidhur me qëllimet e organizatës.
Një model tjetër i rëndësishëm është ai i Leavitt[6], që sugjeron që organizata
konsiston në katër elemente kryesorë:
1. Detyra - përfshin zgjidhjen e problemit dhe përmirësimin e performancës së
organizatës.
2. Struktura – i referohet modeleve të organizatës, autoritetit, përgjegjësisë dhe
komunikimeve.
3. Informimi dhe kontrolli – përfshin teknikat për kontrollin dhe përpunimin e
informacionit, të tilla si teknikat e llogaritjeve.
4. Njerëzit – përfshin qëndrime dhe marrëdhënie ndërpersonale.
1.8 Analizat e punës së institucioneve
Megjithëse janë identifikuar nënsistemet, është detyra e menaxhimit t’i koordinojë ato
dhe të sigurojë që aktivitetet e organizatës, si një e tërë, janë drejtuar drejt
përmbushjes së qëllimeve dhe objektivave të saj. Sugjerohen që këtej pesë nënsisteme
kryesorë të ndërlidhura, si bazë për analizën e punës së organizatave.
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MJEDI

Aktivitetet që kryhen
Përpunimi i informacionit

një përafrim teknosocial
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Teknologjia
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Struktura

Burimet

Figurë 6 Nënsistemet kryesorë

·
·
·
·

·

Detyra – qëllimet dhe objektivat e organizatës. Natyra e hyrjeve dhe daljeve dhe
aktivitetet e punës që duhet të kryhen në procesin e transformimit ose shndërrimit.
Teknologjia – mënyra në të cilën detyrat e organizatës kryhen dhe cilësisë së
punës. Materialet, sistemet e procedurat dhe pajisjet e përdorura në procesin e
transformimit ose shndërrimit.
Struktura – modelet e organizatës, linjat e autoritetit, marrëdhëniet formale dhe
kanalet e komunikimit midis pjesëtarëve. Ndarja e punës dhe koordinimi i
detyrave nga të cilat kryhen seritë e aktiviteteve.
Njerëzit – natyra e pjesëtarëve që ndërmarrin seritë e aktiviteteve. P.sh., qëndrimet
e tyre, aftësitë dhe atributet, nevojat dhe shpresat, marrëdhëniet ndërpersonale dhe
modelet e sjelljes, funksionimi dhe sjellja e grupeve, organizimi informal dhe
stilet e drejtuesve.
Menaxhimi – koordinimi i detyrave, teknologjia, struktura dhe njerëzit, politikat
dhe procedurat për ekzekutimin e punës. Strategjia e korporatës, drejtimi i
aktiviteteve të organizatës si një e tërë dhe marrëdhëniet e saj me mjedisin e
jashtëm.

1.9 Menaxhimi Elektronik i Dokumentit
Sistemet e Menaxhimit të Dokumenteve kanë aftësinë të menaxhojnë përmbajtjen
kritike, vendimtare të ndërmarrjes – nga dokumentet elektronike, e-mail-et dhe
multimediat në letër, figura, formularë, regjistrime, etj. Ato optimizojnë përdorimin e
dokumenteve brenda një organizatë. Sistemet e Menaxhimit të Dokumenteve
sigurojnë një depozitë dokumenti të bashkuar me metadata të fuqishme, që
përshkruajnë përmbajtjen. Sistemi gjurmon historinë e editimit të çdo dokumenti dhe
relacionet e tij me dokumente të tjerë. Ai siguron check-in dhe check-out bashkë me
përkthimin, ndërkohë që profile sigurie ruajnë integritetin e dokumentit.
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Ekziston një numër kërkimesh dhe metodash navigimi për ta bërë sa me të lehtë
tërheqjen e dokumentit. Një Sistem Menaxhimi Dokumenti siguron mundësinë për të
reduktuar pengesat për ndarjen e informacionit dhe furnizon pasuritë e eksperiencës,
të ruajtura në depozitat e kujtesës së korporatës. Ky mjedis bashkëpunues menaxhimi
dokumenti mund të jetë pagabueshmërish i sigurt, duke siguruar qasje të besueshme
për të kapur, organizuar, gjetur, dhe shpërndarë informacion. Duke zbatuar një Sistem
Menaxhimi Dokumenti, punonjësit brenda organizatës, po ashtu si edhe ato jashtë saj,
mund të kenë qasje të sigurt në përmbajtjen dhe burimet që i japin atyre aftësinë për të
vepruar shpejt në atmosferët evoluese të biznesit. Kjo mund të nënkuptojë që
përdoruesit marrin informacionin e duhur kur dhe ku atyre i nevojitet – duke lehtësuar
gjykimin dhe siguruar shkathtësinë për t’i bërë më të shpejta vendimet efektive.
Implementimi i një Menaxhimi Elektronik Dokumenti nuk është i parëndësishëm dhe
mund të paraqesë shumë sfida tek një organizatë. Procesi i krijimit dhe çdo proces
rishikimi nëpër të cilat një dokument kalon mund të përfshijë bashkëpunimin e shumë
punonjësve nga shumë disiplina. Pasi dokumentet mund të ekzistojnë për shumë vite,
çdo dokument mund të kalojë përmes shumë rishikimeve gjatë jetës së tij.
Një Sistem Menaxhimi Dokumenti i fuqishëm është një aplikim i bazuar mbi rregulla
që është projektuar për të drejtuar këto sfida. Fleksibiliteti i tij i jep mundësinë
kompanisë të përcaktojë nivelin e kontrollit që ajo do të ushtrojë mbi krijimin,
modifikimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të rëndësishëm.
Ai lejon një administrator të ndërtojë rregullat e biznesit të organizatës në sistem,
rregulla të tilla si kush mund të nisi një ndryshim, të editoje një dokument, të shikojë
një punë në progres e sipër ose të aprovojë ndryshimet përfundimtare. Disa nga këto
rregulla mund t’i tregojnë një Sistemi Menaxhimi Dokumenti që të kryejë veprime
automatike kur një dokument lëviz nga një stad në ciklin e tij të jetës në tjetrin, si
lëvizja e tij në një dosje të re ose dërgimi i e-mail-eve njoftuese tek ata që janë
përgjegjës për hapin tjetër, ose gjenerimi dhe dërgimi i një skedari PDF tek ata që
kanë nevojë për të.
Me një Sistem Menaxhimi Dokumentesh punonjësit, partnerët dhe kontraktuesit e një
organizate, mund të bashkëpunojnë në krijimin dhe modifikimin e dokumenteve të
kontrolluara. Sistemi siguron që çdo dokument i kontrolluar të jetë i saktë, i
përditësuar dhe i arritshëm për të gjithë njerëzit e duhur, në kohën e duhur.
Një Sistem Menaxhimi Dokumenti ruan strukturën e përbërë të dokumentit në një
objekt relacioni. Sa herë që një përdorues kontrollon në një skedar pasi e ka
modifikuar atë, sistemi krahason informacionin në titullin e skedarit me informacionin
e ruajtur në objektin relacion. N.q.s një skedar i ri fëmijë është krijuar gjatë pjesës së
editimit, një Sistem Menaxhimi Dokumenti i ofron përdoruesit opsionin e shtimit të
skedarit të ri fëmijë në librari dhe modifikon relacionin objekt nëse nevojitet.
Skedarët modifikohen disa herë gjatë kohës së jetës së tyre. Si rezultat, shumë
versione të secilit do të qëndrojnë brenda depozitës ku ruhen. Objekti relacion i
Sistemit të Menaxhimit të Dokumentit ruan një histori të detajuar rreth çdo versioni të
dokumenteve fëmijë ose të barabartë që e lidh me çdo version të një dokumenti në një
datë të dhënë. Kështu, kur është e nevojshme të shihet një version i një skedari ashtu
si ai ka qenë në një date të dhënë me parë, sistemi mund të japi versionin korrekt të
secilit prej dokumenteve fëmijë ose të barabartë prej të njëjtës datë ekzakte.
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Kapitulli 2.
Semantika e rrjedhës së punës
Ky kapitull paraqet rrjetat Petri si një mënyrë formale dhe modelet rrjedhës së punës
si një mënyrë më pragmatike për të përcaktuar semantikën e një modeli të rrjedhës së
punës.
2.1 Rrjetat Petri
Një rrjetë Petri është një paraqitje matematikore për sistemet diskrete të
shpërndara. Është një bashkësi e renditur me 5 vlera (S, T, F, M0 ,W ), ku [3]
•

S është një bashkësi vendesh.

•

T është një bashkësi tranzicionesh.

• F është një bashkësi harqesh, të njohura si flow relation. Bashkësia F është
subjekt i një kufizimi të tillë që asnjë hark nuk mund të lidhë dy vende ose dy
tranzicione, ose më formalisht: F ⊆ (S × T ) U(T × S).
• M0 : S → N është një shënim fillestar, ku për çdo vend s ∈ S, ka ns ∈ N
argumente.
•

W : F → N është një bashkësi harqesh me peshë, që i cakton çdo harku f ∈ F

disa n ∈ N+ dhe përcakton sa argumente janë konsumuar nga një kulm prej një
tranzicioni, ose përndryshe, sa argumentet janë prodhuar nga një tranzicion dhe
janë vendosur në çdo vend.
Një vend që ka një hark në një tranzicion quhet një vend hyrës, një vend që ka një
hark nga një tranzicion quhet vend dalës. Një vend mund të përmbajë çdo numër
argumentesh. Një shpërndarje e argumenteve mbi vendet e një rrjete quhet
shënim. Kur një tranzicion është aktivizuar (ose i stopuar), ai konsumon
argumentet nga vendet e veta hyrëse, kryen një formë të përpunimit dhe vendos
një numër të caktuar argumentash në vendet dalëse.
Aktivizimi i tranzicionit nuk është përcaktues. Kjo i bën rrjetat Petri të
përshtatshme për modelimin e sjelljeve konkurrente në sistemet e shpërndara.
Rrjeta Petri janë propozuar për modelimin e rrjedhës së punës nga van der Aalst
[7]
, sepse ato ofrojnë semantikë formale, pavarësisht natyrës grafike dhe një teprie
të teknikave analizuese ekzistuese. Figurat më poshtë tregojnë se si mund të
paraqiten rrjedhat primitive të punës të një modeli reference të rrjedhës së punës,
duke përdorur rrjetat Petri.

Figurë 7 Lidhja shkak-pasojë

12

Figurë 8 Iteracioni

Figurë 9 DHE - ndarëse

Figurë 10 DHE - bashkuese

Figurë 11 OSE - ndarëse

Figurë 12 OSE – bashkuese
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2.2 Modelet e rrjedhës së punës
Ashtu si modelet e projektimit të aplikimeve, këto modele të rrjedhës së punës
përshkruajnë zgjidhje të përsëritura për problemet e përbashkëta. Ato janë të
rëndësishme si për implementuesin, ashtu edhe për përdoruesin e sistemin e
menaxhimit të rrjedhës së punës. I pari përdor modelet e rrjedhës së punës si një
fjalor i përbashkët për konstruktet e gjuhëve përshkruese të rrjedhës së punës dhe
për të përcaktuar semantikën e një modeli të rrjedhës së punës. Ndërkohë, i dyti i
përdor ato si një udhëzues gjatë formulimit të rrjedhës së punës së tij në gjuhët
përshkruese të sistemit të rrjedhjes së punës.
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Kapitulli 3.
Konceptet e sistemit

Figurë 13 Konceptet e sistemit

Një sistem është një bashkësi elementesh ose komponentësh që bashkëveprojnë për të arritur
një qëllim. Vetë elementët dhe relacionet që vendosen midis tyre përcaktojnë se si punon
sistemi. Sistemet kanë mekanizmat e përpunimit, daljet dhe kthimin e informacionit
(feedback-un).
3.1 Konceptimi i sistemit
Ndërtimi i sistemit të mësipërm kërkon integrimin midis komponentëve të një aplikacioni, që
përfshijnë një baze të dhënash operacionale dhe përcaktim unik të strukturës së të dhënave.
Ndërfaqja e përdoruesit duhet të jetë e njëjtë për të gjithë modulet. Sistemi i krijuar nuk duhet
të shihet si sistem i izoluar, por duhet të bashkëveprojë me sistemet e tjera të përdorimit të
brendshëm, si dhe ashtu me ato të komunikimit me palët e treta të interesuara. Për këtë duhet
krijuar një ndërfaqe Aplication Program Interface (API), e cila lejon komunikimin e këtij
sistemi me sistemet e tjera. Sistemi duhet të jetë i besueshëm dhe i aftë të ofrojë informacion
në kohën e duhur për përdoruesit potencialë, duke plotësuar kërkesat intensive të
administratës së institucionit. Sistemi siguron në maksimum integritetin dhe kontrollin e
koherencës midis moduleve të veçanta të tij, në mënyrë që të shmangë mundësinë e
dublikimit të informacionit. Sistemi ofron një siguri të nivelit të lartë sepse administron
informacione të brendshme, me akses të limituar. Autentifikimi i përdoruesve do të realizohet
nëpërmjet modulit të sigurisë, i cili është i aftë për të njohur certifikatat dixhitale standard
X.509v3 [8] sipas direktivave kombëtare. Portali bazohet në tre komponentë kryesorë:
Regjistrimi, identifikimi, shfrytëzimi i shërbimeve me metodën single sign on (një fjalëkalim
për të gjitha).

Figurë 14 Komponentët e Portalit
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Gjithashtu ky portal përdor një sistem të transmetimit të certifikatave dixhitale në standard
X.509v3. [8]
3.2 Konsiderata mbi sistemin
3.2.1 Integrimi

Aspektet kryesorë të integrimit midis komponentëve të një aplikacioni përfshijnë pasjen e një
baze të dhënash operacionale unike dhe përcaktim unik të strukturës së të dhënave. Ndërfaqja
e përdoruesit e sistemit në fjalë është e njëjtë për të gjithë modulet. Sistemi i krijuar nuk është
parë si sistem i izoluar. Ai është integruar në mjedisin aktual të punës dhe është në gjendje të
përdorë rrjetin dhe infrastrukturën kompjuterike, të ofruar nga sistemi qendror i kompjuterëve
në BT, si dhe të bashkëveprojë me sistemet e tjerë të brendshëm në BT dhe me sistemet e
komunikimit me palët e treta të interesuara.
3.1.2 Fleksibiliteti dhe Modulariteti

Fleksibileti dhe modulariteti kanë rëndësi kritike. Sistemi i ndërtuar është në gjendje të
akomodojë ndryshimet, përmirësimet dhe teknologjitë e reja, si dhe të lokalizojë impaktin
dhe të minimizojë kostot e përshtatjes sipas aktivitetit dhe aktivitetet e mirëmbajtjes në një të
ardhme. Ndërtimi modular dhe fleksibël i sistemit lehtëson adoptimin e teknologjive të
avancuara dhe ka mundësuar një proces implementimi në faza dhe për rrjedhoje më pak
traumatik.
3.1.3 Besueshmëria dhe përgjigjia e Sistemit

Sistemi i ndërtuar për institucionet publike është i aftë të ofrojë informacion në kohën e duhur
për përdoruesit potencialë, që mund të kenë nevoja të ndryshme, si edhe nivel variabël
ekspertize. Sistemi ka plotësuar kërkesat intensive të departamenteve bazë të administratës së
BT për hedhje të dhënash në sasi të konsiderueshme, procedimin, analizimin dhe raportimin,
ndërkohë që i shërbehet njëkohësisht një komuniteti të gjerë nëpërmjet raporteve dhe
komunikimeve rutinë.
3.1.4 Shkallëzueshmëria

Ngarkesa fillestare e implementimit të sistemit ka qenë modeste, me implementimin në faza
sipas departamenteve, duke instaluar disa klientë për çdo departament. Ndërkohë që është
shtuar përdorimi dhe kërkesat për sistemin, ngarkesa në sistem ka ardhur duke u rritur nga
pikëpamja e numrit të përdoruesve, volumi i transaksioneve që kryhen dhe vendndodhja
gjeografike. Sistemi është në mënyrë të mjaftueshme i përshkallëzueshëm, në mënyrë që të
akomodojë rritjen e vazhdueshme të ngarkesës në të (duke marrë parasysh, natyrisht,
avancimet teknologjike që do të shtojnë kapacitetin e një platforme të caktuar).
3.1.5 Zgjerimi i sistemit

Sistemi në fjalë është në gjendje të akomodojë shtimin e funksionaliteteve të reja për të
përballuar praktika të reja biznesi, apo për të ndryshuar praktikat ekzistuese. Ndërsa kërkesat
për shërbime që ndihmojnë në mbështetjen e përdoruesve ndryshojnë, ato janë në gjendje të
evoluojnë në shkallë dhe funksion nëpërmjet shtesave modulare në sistemin bazë, duke patur
një impakt minimal mbi shërbimet ekzistuese.
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3.1.6 Thjeshtësia

Sistemi i Menaxhimit të Dokumenteve të Bashkisë së Tiranës është i thjeshtë për t’u përdorur
dhe mirëmbajtur. Ai është ndërtuar për t’u përdorur nga një numër i madh përdoruesish
nëpërmjet përdorimit të teknologjive më të përdorura që minimizojnë dhe efektin e trajnimit
mbi përdoruesit fundorë. Gjithashtu, është siguruar mundësia për të realizuar një funksion të
caktuar në një mënyrë intuitive, të orientuar sipas kërkesave konkrete të procesit dhe me
numrin minimal të hapave. Sistemi integron procedura të thjeshta për mirëmbajtje rutinë të
sistemit, monitorim dhe përditësim.
3.1.7 Integriteti

Sistemi i Menaxhimit të Dokumenteve të Bashkisë së Tiranës siguron në maksimum
integritetin dhe kontrollin e koherencës midis moduleve të veçanta të tij, në mënyrë që të
shmangë redundancën dhe dublikimin e informacionit.
3.1.8 Siguria

Sistemi ofron teknika sigurie të qëndrueshme dhe të lehta për t’u administruar. Duke pasur
parasysh qëllimin e BT për ofrimin e aksesit në bazën e të dhënave për një numër të madh
individësh të interesuar, aftësia për të ofruar rregulla strikte sigurie merr një rëndësi të
veçantë.
Për shkak të sensitivitetit dhe natyrës së të dhënave, hyrja në to kontrollohet me kujdes.
Sistemi ofron dy mënyra sigurie:
1. Ajo që ju shikoni: Kjo metodë bazohet në përcaktimin e grupeve të ngjashme të
përdoruesve të quajtur klasat e përdoruesve;
2. Kë shikoni: Kjo metodë bazohet në limitimin e aksesit për individë të caktuar.
3.1.9 Teknologjia

Është përdorur teknologjia Web based, klient-server.
3.1.10 Ndryshimet e njëkohshme

Kudo ku është e mundur në sistem, ndryshimet në një të dhënë apo grup të dhënash
pasqyrohen në të gjitha zonat funksionale.
3.1.11 Vendim-marrja

Të dhënat që suportojnë marrjen e vendimeve janë të ofrueshme për kërkuesit e autorizuar.
Përgjigjet e pyetjeve si “Nëse” apo “Sa” ofrohen në një mënyrë intuitive, duke përdorur
forma të ndryshme zgjedhjeje nga baza e të dhënave. Përdorues të sofistikuar dhe specialistët
e statistikës mund të gjejnë përgjigje për pyetjet e tyre më komplekse nëpërmjet një strukture
të dhënash moderne, përcaktimit, të saktë të lëvizjes së të dhënave dhe teknikave të
integrimit.
3.2 Arkitektura Teknike
Aftësia e përshtatjes me objektivat e projektit nga ana e sistemit të ndërtuar dhe plotësimi i
aftësive, varet nga fuqia e arkitekturës teknike. Arkitektura teknike përfshin dizenjim të plotë
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sistemi, mekanizmat e ndërfaqes grafike të përdoruesit, protokollet e rrjetit dhe bazën e të
dhënave të sistemit (nuk përfshihen detaje siç mund të jene formati i të dhënave, ndërfaqja
grafike ose përmasat fizike të hardware-it).
Sistemi përdor infrastrukturën e komunikimit për komunikimin në rrjet dhe shërbime të
ndryshme, të cilat janë të pavarura nga çdo lloj protokolli specifik i rrjetit ose çdo lloj forme
fizike e arkitekturës së komunikimit.
3.3 Dokumentacioni
Procesi i implementimit është shoqëruar nga përgatitja dokumentacionit përkatës, të plotë dhe
të detajuar. Ky dokumentacion siguron ndihmën e parë për përdoruesit e sistemit. Pjesët
kryesore për dokumentacionin janë si me poshtë:
1. Sistemi i dokumentacionit përmbush normat ISO 900 të procesit të sigurisë.
2. Dokumentacioni paraqitet në masën më eficente të mundshme.
3. Dokumentacioni përdoret si baza për zhvillimin e materialeve te trajnimit.
3.4 Testimi
Testimi ka konsistuar në tre komponentët e mëposhtëm:
1. Testimi ne vijimësi: kryhet nga një person i autorizuar, në mënyrë të tillë që të vlerësojë
kompletimin e punës.
2. Testimi i Integrimit: është realizuar nga persona të caktuar të grupit, të cilët kanë përdorur
raste te ndryshme testimi, te zhvilluara nga përdoruesit.
3. Testimi Pilot: është kryer nga përdorues të caktuar në departamentet e tyre, duke përdorur
të dhënat e tyre standarde.
3.5 Trajnimi
Për procesin e trajnimit është ndjekur strategjia e mëposhtme:
1. Trajnimi u realizua në kohën e duhur për secilin përdorues, në mënyrë te tillë që intervali
midis kompletimit të trajnimit dhe fazës aktuale të implementimit të sistemit të ishte minimal.
2. Asnjë përdorues nuk kishte akses në sistem deri ne momentin që përfundoi faza e trajnimit.
3. Për të gjithë përdoruesit u zhvillua një kurs për një pamje të përgjithshme të sistemit.
4. Materialet e duhura te trajnimit u shpërndanë për të gjithë tipet e kurseve të ofruara.

3.6 DMS në punë
Më poshtë janë kriteret që u përdorën për pranimin e sistemit:
1. Përcaktimi dhe trajnimi i stafit të mbështetjes teknike;
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2. Përfundimi i trajnimit të përdoruesve;
3. Hedhja e të dhënave dhe kontrolli i tyre (ku është e nevojshme);
4. Kontrolli i hedhjes së të dhënave në të gjithë postet e punës (ku është e nevojshme);
5. Ekzekutimi i suksesshëm i proceseve funksionale;
6. Prodhimi i suksesshëm i raporteve standarde të përcaktuara në aplikacion.
3.7 Funksionimi dhe proceset
Për realizimin e sistemit janë mbajtur parasysh një sërë funksionesh dhe procesesh si:
1. Ndarja e detyrave sipas strukturës së funksionimit të Bashkisë së Tiranës
2. Formularët që përdoren janë ndërtuar që të kenë këto karakteristika:
• Të ketë të dhëna për identifikimin e kërkuesit.
• Baza ligjore mbi të cilën mbështetet kërkesa, ankesa ose aplikimi.
• Vërtetimi i marrjes së materialeve në dorëzim dhe protokollimi i kërkesës (çdo
kërkesë apo formular ka një numër unik identifikimi).
• Afati ligjor për marrjen e përgjigjes
• Konfirmimi i marrjes së një kopjeje të firmosur e të protokolluar si dokument zyrtar.
• Pagesa që duhet kryer nga kërkuesi në rastin e një kërkese.
Në përgjithësi, ky sistem u konceptua për t’iu përgjigjur këtyre kërkesave:
·
·
·
·
·

I përshtatshëm për t’u përdorur nga një masë sa më e madhe përdoruesish.
I thjeshtë në përdorim.
Sistemi është shumë i sigurt, si në mënyrën e transmetimit ashtu dhe gjatë përdorimit.
Është ekonomik, sepse duhet përhapur në shkallë të gjerë.
I aftë për të njohur certifikatat dixhitale standard X.509v3 sipas direktivave kombëtare
(Karta Elektronike e Identitetit dhe Karta Nacionale e Shërbimeve).

3.8 Autentifikimi i përdoruesve
Portali i e-shërbimeve bazohet në tre komponentë kryesorë:
·
·
·

Regjistrimi
Vërtetimi (identifikimi)
Shfrytëzimi i shërbimeve me metodën një fjalëkalim për të gjitha (single sign on).

Gjithashtu ky portal përdor një sistem të transmetimit të çertifikatave dixhitale në standard
X.509v3.
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3.9 Menaxhimi i qarkullimit të informacionit
Kuptimi i termit ”Menaxhim i përmbajtjes së një ndërmarrjeje” mund te jepet duke analizuar
fjalët që e përbëjnë:
·
·
·

Ndërmarrja – i referohet punonjësve të një ndërmarrjeje me të drejta aksesi dhe
editimi.
Përmbajtja – i referohet përmbajtjes arbitrare të ruajtur në sistemet elektronike të
një ndërmarrje.
Menaxhimi – i referohet një sistemi kompjuterik për administrimin, kontrollin dhe
përpunimin e përmbajtjes në një ndërmarrjeje, si brenda ndërmarrjes (për shembull në
një intranet) ashtu edhe jashtë (për shembull në internet).

Shoqata e Menaxhimit të Informacionit dhe Imazheve – AIIM (Association for Information
and Image Management)[9] e përcakton Menaxhimin e përmbajtjes së një Ndërmarrjeje si:
teknologjia e përdorur për të kapur, menaxhuar, ruajtur, afishuar përmbajtjen dhe dokumentet
që lidhen me proceset organizative.
Skenarët e përdorimit të sistemit të menaxhimit të përmbajtjes variojnë për shembull nga
blogjet dhe faqet personale tek portalët e komunitetit, faqet e kompanisë, dyqanet në ueb,
proceset e menaxhimit të biznesit, planifikimi i burimeve të ndërmarrjeve dhe menaxhimi i
dokumenteve, si në institucionet qeveritare, ashtu edhe në ambientin e korporatave.

3.10 Menaxhimi i rrjedhës së punës (Workflow)
Menaxhim i rrjedhjes së punës mund të përcaktohet si:
Automatizimi i procesit të biznesit, në tërësi ose pjesërisht, ku dokumentet, informacionet
apo detyrat kalojnë nga një hap në tjetrin për t’u proceduar, bazuar në bashkësi rregullat
procedurale.
Ka dy lloje të sistemeve të menaxhimit të rrjedhës së punës: ata që bazohen në aktivitet dhe
ata që bazohen në përmbajtje. Të parat fokusohen në aktivitetet që duhet te kryhen gjatë
rrjedhës së një pune dhe të dytët fokusohen në përmbajtje, të tilla si dokumentet, që
procedohen nga një rrjedhë pune.
Dokumentimi i një sistemi të menaxhimit të rrjedhës së punës të hapur, përmbledh qëllimin e
një sistemi të menaxhimit të rrjedhës së punës që bazohet në aktivitet, duke i dhënë përgjigje
pyetjes:
"Kush duhet të bëjë çfarë, kur dhe si":
·

Përkufizimi i rrjedhës së punës (ose skema e rrjedhës së punës ) përcakton sekuencën e
aktiviteteve që duhet të kryhen. Ai specifikon se çfarë duhet të bëhet dhe kur, sipas
përkufizimit të aktiviteteve (të përfaqësuar nga nyjet e një grafi të drejtuar) dhe
tranzicioneve (të përfaqësuara nga brinjët e një grafi të drejtuar).
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·
·
·
·

Një aktivitet (pjesa “çfarë” e një çështjeje) paraqit diçka që duhet bërë: rishikimi i një
dokumenti, publikimi i një dokumenti, krijimi i një porosie, dërgimi i një e-mail-i, e
kështu me radhë.
Tranzicionet paraqesin sekuencën e përshtatshme të aktiviteteve për një proces (pjesa
“kur” e një çështjeje).
Çdo aktivitet duhet të ketë një aplikacion shoqërues, të projektuar për të kryer një punë
(pjesa “si”).
Pjesa “kush” është zakonisht përdoruesi ose sistemi që ka për detyrë të kryejë aktivitetin
me ndihmën e një aplikacioni.

Figura më poshtë paraqet një shembull të rrjedhës së punës që e ilustron sa më sipër: Kulmet
jeshilë paraqesin aktivitetet që do të kryhen gjatë rrjedhës së punës. Brinjët e kuqe midis
kulmeve paraqesin rrjedhën e kontrollit. Ne varësi të të dhënave hyrëse që jepen nga
përdoruesi me të drejta aksesi të duhura (blu), kulmet e degëve zgjedhin një ose dy veprime
të mundshme, të përcaktuara nga të ashtuquajturat objekte shërbimi(e verdhë). Pasi kryhen
një ose më shumë veprime të mundshme, kulmet “bashkim” bashkojnë sërish rrjedhën e
kontrollit.
Ndërveprimi me përdoruesin (për shembull për të marrë të dhënat hyrëse) realizohet më anë
të një ndërfaqeje të quajtur “lista e punëve”. Sistemi aplikativ, brenda të cilit Sistemi i
Menaxhimit të Rrjedhës së Punës është integruar e pyet këtë të fundit nëse procesi i punës po
pret për të dhëna hyrëse, që duhen dhënë nga përdoruesi. Përdoruesi mund t’i japë këto të
dhëna hyrëse nëpërmjet ndërfaqes “lista e punëve”.

Përdorues

Fillim

Të dhëna
hyrëse

Roli

Degë

Objekt shërbimi

Veprim

Veprim

Bashkim

Fund

Figurë 15 Kush bën çfarë kur dhe si?
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Objekt shërbimi

E parë në këtë aspekt rrjedha që ndjek një dokument që nga Zyra e Pritjes së Popullit në
drejtoritë dhe sektorët përkatës është:

Figurë 16 Shembull i kalimit të dokumentacionit që nga Zyra e Pritjes së Popullit deri në drejtoritë dhe
sektorët përkatës

1
2

Regjistrimi i aplikimeve të ndryshme bëhet sipas formateve të gatshme.
Çdo formular që regjistrohet përbën një dosje më vete me një numër unik për çdo referim.
Çdo dosje i referohet një personi nga një njësi e caktuar dhe çdo veprim mbi dosje
regjistrohet në llogarinë e secilit punonjës që ndërhyn mbi të.
3 Çdo dosje ka një status në bazë të të cilit sistemi përcakton automatikisht hapin e
mëtejshëm apo mbylljen e dosjes.
4 Sistemi krijon raporte informuese për dosjet, të cilave i ka skaduar afati dhe ato të cilat
kanë marrë përgjigje.
Si rezultat i analizës së kryer më sipër mbi funksionimin e sistemit të DMS arrijmë në
konkluzionin se:
1

2

DMS të ofron një ndërfaqe të përdorshme lehtësisht dhe, si rezultat i kësaj, punonjësit e
Bashkisë së Tiranës nuk kanë vështirësi në përdorimin e tij. Përdorimi i këtij sistemi
eliminon tërësisht nga përdorimi i përditshëm mënyrën e punës me shkresa të printuara.
Sistemi nuk paraqet gabime në marrjen e të dhënave të aplikuesve.
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Sistemi është online, gjë që lehtëson bashkëpunimim me njësitë e bashkisë, të cilat nuk
ndodhen brenda godinës së Bashkisë qendrore.
4 Sistemi krijon raporte mbi punën e bërë nga secili punonjës dhe statusin e secilës punë që
shqyrtohet, do të thotë që në çfarë stadi është dosja në momentin e kontrollit.
5 Qytetarët kanë të drejtën e kontrollit të dosjeve të tyre për të parë se në cilën fazë
ndodhen ato.
3

Duhet theksuar që sistemi është ndërtuar sipas nevojave specifike të çdo drejtorie të
institucionit publik.
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Kapitulli 4.
Menaxhimi i dokumenteve

Figurë 17 Menaxhimi i dokumenteve

4.1 Menaxhimi i dokumenteve apo menaxhimi i përmbajtjes?
Ekziston një ngatërresë e konsiderueshme në treg midis sistemeve të menaxhimit të
dokumentit (DMS) dhe sistemeve të menaxhimit të përmbajtjes (CMS). Këto dy tipe
sistemesh janë shumë të ndryshëm dhe i shërbejnë kërkesave që plotësojnë njëra-tjetrën.
Ndërkohë që ka një lëvizje për t’i shkrirë të dy së bashku, është e rëndësishme të kuptojmë
kur është i përshtatshëm secili sistem.
Menaxhimi i dokumentit është sigurisht një nga disiplinat me të vjetra, që ka lindur si
rrjedhojë e nevojës për të menaxhuar një numër shumë të madh dokumentesh në organizata.
Në mënyrë të menduar dhe të testuar mirë, sistemet e menaxhimit të dokumentit mund të
karakterizohen si me poshtë:
• Të fokusuar në menaxhimin e dokumenteve, në kuptimin tradicional.
• Çdo njësi e informacionit (dokumentit) është mjaft e gjerë dhe e vetpërmbajtshme.
• Ka disa (n.q.s ka) lidhje midis dokumenteve.
• Sigurojnë integrim të kufizuar me depozitat.
• Të fokusuar kryesisht në ruajtje dhe arkivim.
• Përfshijnë rrjedha të fuqishme punë (workflow).
• Të drejtuara në ruajtjen dhe paraqitjen e dokumenteve në formatin e tyre të lindur.
• Motorë tipike të publikimit të Web-eve prodhojnë një faqe për çdo dokument.
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4.2 Sistemet e menaxhimit të përmbajtjes (CMS)
Menaxhimi i përmbajtjes është më i hershëm dhe kryesisht është projektuar për t’i bërë ballë
nevojave në rritje të tregjeve të faqeve të internetit dhe intraneteve.
Një organizatë tipike ka shumë krijues përmbajtjeje që projektojnë, krijojnë, menaxhojnë dhe
shpërndajnë informacion. Realisht çdo departament brenda një organizate, prek përmbajtjen
në disa mënyra. P.sh. departamentet e marketingut dhe çështjeve publike, prodhojnë
informacion të lidhur me konsumatorët dhe konsumatorët potenciale, si për publikun e
përgjithshëm dhe për shtypin. Ato krijojnë produkte të tilla si letra, broshura, prezantime,
raporte vjetore etj. Këto “produkte informacioni” mund të publikohen në letër, por shpesh
zënë vend si në faqen e internetit të kompanisë, ashtu edhe në intranet për konsum të
brendshëm.
Një sistem menaxhimi përmbajtjeje mund të përmblidhet si më poshtë:
·
·
·
·
·
·

Menaxhon njësitë e vogla, të ndërlidhura të informacionit.
Çdo njësi (faqe) është e përcaktuar nga vendndodhja e saj në faqe.
Lidhje të gjera midis faqeve.
Fokusohet kryesisht në krijimin dhe editimin e faqeve.
Siguron integrim të ngjeshur midis krijimit dhe depozitimit.
Siguron një motor shumë të fuqishëm publikimi.

4.3 Sistemi i menaxhimit të dokumenteve i implementuar në Bashkinë e Tiranës
4.3.1

Objektivat

Zhvillimi i këtij projekti ka pasur për qëllim të ndihmojë BT në planifikimin dhe menaxhimin
e shpërndarjes së shërbimeve të saj dhe forcimin e besueshmërisë në lidhje me palët e treta të
interesuara në marrjen e këtyre shërbimeve.
Sistemi i ndërtuar ofron:
• Manipulimin e bazës së të dhënave gjithnjë në rritje, pa afektuar mbarëvajtjen e saj.
• Ofron mundësinë e qasjes së shpejtë të të gjitha rekordeve të bazës së të dhënave.
• Kërkim dhe kontroll të gjendjes fizike (pranisë) së dokumentacionit në faza të
ndryshme te aplikimit nga punonjës të specializuar.
• Ofron një sistem të mirë-ndërtuar për gjenerimin e raporteve, të cilat krijohen
automatikisht në çdo kohë, pa krijuar vonesa.
• Ka një modul për ofrimin e e-shërbimeve e procedurave online, që është një pjesë
shumë e rëndësishme, sepse shpejton mënyrat e aplikimit dhe eviton radhët e gjata ne
ambientet e Bashkisë.
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• Krijon një bazë të dhënash paralele (replikë e kryesores) me mundësi përditësimi të
lehtë-menaxhueshme, për t’u përdorur për faqen e internetit (kjo për ta pasur sa më të
sigurt bazën e të dhënave të sistemit dhe për ta ruajtur nga ndonjë mundësi e
mundshme infiltrimi të jashtëm).
• Përshtatshmëri me sistemet e tjera të implementuara në Bashkinë e Tiranës.
• Mundësi integrimi me bazat e të dhënave homologe të bashkive te tjera. (te tipit: për
gjendjen civile: që një çertifikatë të mund ta tërheqësh në cilëndo bashki të vendit ku
ndodhesh, synim që i përket të ardhmes).
• Mundësinë e përcaktimit të rrugës që ndjek një dokument gjatë jetës së tij në BT
(workflow), si dhe mundësinë e ndryshimit, përmirësimit apo shtimit.

4.3.2

Arkitektura e sistemit

Sistemi në fjalë mundëson menaxhimin, organizimin, ruajtjen dhe përpunimin dixhital të
dokumenteve. Më poshtë do të paraqitet struktura e aplikacionit, e ndarë kjo në dy shtresa:
aplikacioni dhe infrastruktura.

Figurë 18 Arkitektura e Sistemit

Kuponi elektronik – është një shërbim, i cili mundëson krijimin dhe menaxhimin e
kuponëve elektronikë, si dhe lidhjen përkatëse me përdoruesin.
Rezervimi – është një shërbim që mundëson lidhjen me shërbimet e jashtme për ruajtjen
elektronike, në përputhje me dispozitat ligjore.
Procesi i qarkullimit të dokumenteve – është një shërbim që mundëson menaxhimin dhe
ndarjen e dokumenteve dixhitale në kontekste të natyrës bashkëpunuese.
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Ruajta dhe indeksimit të dokumentit – është një motor i menaxhimit të përmbajtjes
dixhitale, që bazohet në një model infrastrukture SOA (Service Oriented Architecture)[10].
Integrimi me shërbimet – është një sistem për menaxhimin e ciklit të proceseve, i cili
realizon përcaktimin, optimizimin, monitorimin dhe integrimin e praktikave të punës së
institucionit.
Në figurën më poshtë paraqitet struktura e bazës së të dhënave të sistemit të implementuar
dhe skema e qarkullimit të dokumenteve.

Figurë 19 Struktura e të dhënave
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Figurë 20 Skema e procesit te qarkullimit te dokumenteve

4.3.3 Specifikimet teknike dhe funksionale

Sistemi i menaxhimit të dokumenteve është një sistem që kap, klasifikon, ruan dhe lejon
përdorimin e përbashkët të dokumenteve. Ky sistem ka specifikat teknike si më poshtë:
·
·

·
·

·

·

Përdor një platformë që siguron mënyrën më të shpejtë dhe të lirë për të ndërtuar
ndërfaqe komunikimi.
Ka veçori sigurie lehtësisht të menaxhueshme dhe të konfigurueshme në nivele të
ndryshme qasjeje për dokumentet. Nivelet e aksesimit përfshijnë ato të administratorit
të sistemit, një përdorues të autorizuar, një përdorues të zakonshëm, një kërkues të
jashtëm dhe të tjerë persona, të cilët gjykohen si të përshtatshëm nga administratorët e
rrjetit dhe menaxhuesit e sistemit.
Pranon pajisje lexuese magneto optike.
Lejon ruajtje, backup dhe restore të lehtë të llojeve të ndryshme të mediave. Shembujt
përfshijnë por nuk janë të limituar nga kapaciteti i:
o Shkrimi i të dhënave të njëjta në dy disqe magneto-optike në të njëjtën kohë.
o Kopjon informacionin direkt nga kaseta ne disqe magneto-optike dhe
anasjelltas.
o Ruan informacionin direkt në hard drive.
o Kopjon informacionin nga disqet magneto-optike dhe i ruan përkohësisht në
hard drive për gjetje të shpejtë dhe të lehtë.
Ka një ndërfaqe të thjeshtë dhe lehtësisht të komunikueshme (GUI). Përdoruesi do të
përdorë një formë të zakonshme për të indeksuar dhe për të kërkuar të gjitha llojet e
dokumenteve të pranueshëm. Forma e punës përfshin të gjitha funksionet - fusha e
indeksimit, shtimi, fshirja, skanimi, pamja, kërkimi etj. Qasja në këto funksione
kontrollohet nga opsioni i sigurisë.
Ka kërkim të indeksuar dhe kërkim me tekst të plotë në Shqip.
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Pranon formate te ndryshme elektronike të dokumenteve: imazhe, skedarë tekstesh të
përpunuara, HTML, mesazhet e-mail, PDF, etj. Rezultati i një kërkimi liston të gjithë
objektet apo dokumentet e lidhura në të njëjtën formë, duke zgjedhur :

·
·

·

·
·
·
·
·
·
·

o Një dokument të përpunuar nga një aplikim i përcaktuar, Word, Excel, etj.
o Një imazh krijohet automatikisht nga një pamje vizuale që përfshihet me
aplikacionin;
Sistemi mund të pranojë procedimin dhe korrigjimin e një dokumenti imazh.
Veçoritë përfshijnë anti-shtrembërim, dridhjet e ndryshme, etj;
Është i pajisur me një modul shfaqjeje dokumentesh, i cili pranon dhe shfaq formate
të zakonshme elektronike të skedarëve, gjithashtu dhe dokumente të përbërë.
Dokumentet e përbërë janë ato që kombinojnë skedarë elektronikë të formateve të
ndryshme: për shembull faqja e parë mund të jetë skedar Word-i, faqja e dytë mund
të jetë një skedar Excel-i, faqja e tretë një imazh elektronik etj. Moduli i shfaqjes së
dokumenteve shfaq të gjitha këto faqe rresht: duke shtypur një ikone “next” ose “page
down” thjesht do të shfaqet faqja e ardhshme, pavarësisht nga formati i saj. Një formë
tjetër e dokumentit të përbërë mund të ketë tipe të ndryshme mediash në të njëjtën
faqe (një faqe multi-media). Moduli i shfaqjes së dokumenteve është komplet i
pavarur dhe ka një formë të menaxhueshme, e cila lejon manipulimet përkatëse të
imazheve të shfaqura. “Manipulimi i imazhit” thelbësor nënkupton zmadhimin dhe
zvogëlimin, rrotullimin sipas dhe kundër akrepave të orës, invertimi i të bardhës me të
zezën, shfaqjen në ekran të plotë e një imazhi, shikimi dhe shfaqja e indeksuar
(thumbnail).
Lejon menaxhimin total të një dokumenti elektronik brenda mjedisit origjinal (nëse
zgjidhet një dokument elektronik dhe nëse aplikimi i duhur është i instaluar në
kompjuterin e përdoruesit, sistemi duhet te jete ne gjendje ta hapë atë aplikim dhe të
editojë dokumentin).
Lejon skanime të një faqeje të vetme dhe po ashtu edhe të një tufe faqesh.
Ka fusha të ndryshme indeksimi, të cilat i lejojnë përdoruesit të kërkoje informacion
dhe të krijojë raporte në varësi të tipit të dokumentit, faza ciklimi për dokumente
standarde dhe pothuajse-standarde dhe fusha të tjera.
Mundëson shtim dhe fshirje të lehtë të fushave të indeksimit nga përdorues të
autorizuar, pa qenë nevoja të shkruhet apo ndryshohet kodi.
Mundëson përpunime të përgjithshme (p.sh. shtime, modifikime, transferime ose
fshirje) të ndryshimeve të ndonjë fushe apo veprimi (p.sh. transferim i përgjithshëm i
një grupi objektesh etj)
Ruan një rekord të vendndodhjes fizike të një objekti (numër kutie, rafti dhe
vendndodhja e dhomës) për një gjetje të shpejtë të dokumentit origjinal.
Ka një modul grafik të rrjedhës së punës që është lehtësisht i konfigurueshëm dhe i
implementueshëm.
Sistemi përfshin fusha të cilat gjejnë dhe mbajnë një histori të lëvizjes së
dokumenteve (një kërkim i thjeshtë është në gjendje të lokalizojë me saktësi
vendndodhjen e fundit të një dokumenti). Menaxhimi gjithashtu kërkon raporte
automatike të nxjerra paraprakisht, të cilat tregojnë “transaksionet e fjetura”.
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4.4 Struktura organizative e sistemit
4.4.1

Struktura hierarkike

Sistemi i menaxhimit të dokumenteve realizon:
1. Regjistrimin e strukturës hierarkike.
2. Regjistrimin e personelit.
3. Regjistrimin e posteve të punës sipas punonjësve.
4. Regjistrimin e shërbimeve që do të përpunohen ne çdo post.
5. Regjistrimin e proceseve që kryhen nga ky post për një shërbim.
6. Regjistrimin e limitit kohor brenda të cilit një person, për një post pune, duhet të
realizoje kontrollin e një dosje të një shërbimi.

4.4.2 Organizimi i dokumenteve

Sistemi realizon:
1. Regjistrimin e dokumenteve që nevojiten në shërbimet që ofron institucioni.
2. Klasifikimin e dokumenteve në dokumente hyrës, për menaxhim të brendshëm dhe
dokumente dalëse.
3. Organizimin e dokumenteve sipas proceseve të punës.
4. Organizimin e dokumenteve sipas posteve të punës.
5. Organizimin e formularëve te kontrollit sipas standardeve aktuale te sistemit.
6. Organizimin e dokumenteve dalëse si:
• Lejet e miratuara.
• Njoftimet për mangësi ne dokumentacion.
• Njoftimet për vendimet negative (mos aprovimet, etj).
• Njoftime për institucione të tjera apo përgatitjen e dokumenteve për komunikime me
institucione të tjera.

4.4.2

Personat dhe sistemi

1. Regjistrimin e personave duke regjistruar për çdo person:
• Emrin e personit
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• Adresën
• Nr. Tel
• E-mail
• Nr. dokumenti
• Tipi i dokumentit të identifikimit.
2. Klasifikimin e personave si:
• Punonjës – personat e brendshëm te sistemit
• Persona të jashtëm – për sistemin
• Persona Juridikë – Subjekte
• Persona fizikë.
3. Përcaktimi i të drejtave të personave mbi sistem dhe pajisja e tyre me çelësat e aksesit të
sistemit.

4.4.4 Shërbimet që ofrohen

Sistemi realizon:
1. Regjistrimin dhe organizimin e tipeve të shërbimeve që ofrohen, sipas një
kodifikimi te caktuar.
2. Regjistrimin e dokumentacionit të nevojshëm për secilin nga shërbimet.
3. Organizimin e dokumenteve sipas një renditje te caktuar.
4. Vendosjen e varësive midis shërbimeve.
5. Regjistrimi i proceseve që ndiqen për realizimin e një shërbimi.
6. Regjistrimin e vendimit të marrë në çdo proces kontrolli.
8. Regjistrimin e rrugës qe ndjek çdo shërbim në strukturën hierarkike të institucionit.
9. Regjistrimin e vendimit të marrë nga specialistët në përfundimin e një kontrolli.
10. Përcaktimin e logjikës qe ndiqet për kalimet që realizohen në hierarkinë e sistemit,
ne varësi të vendimeve të marra në kalimet e mëparshme.
11. Regjistrimin e kërkesave sipas një formulari për pranimin e kërkesave dhe
dokumentacion shoqërues, duke e trajtuar një kërkesë për një shërbim të caktuar, si
një dosje e veçantë.
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12. Krijimin e një indeksimi unik për një dosje duke u mbështetur në:
·

Vitin e aplikimit

·

Klasifikimin e shërbimit

·

Varësinë e shërbimit nga shërbime të tjera në proces

13. Regjistrimin e të dhënave globale për çdo kërkesë si :
·

Numri i protokollit

·

Data e protokollit

·

Emërtimi (përshkrimi i dosjes)

·

Aplikuesi

·

Investitori

·

Pronarët

·

Funksioni.

14. Regjistrimi i grupit të dokumenteve të nevojshëm për çdo kërkese dhe renditjes së
tyre në formularin e pranimit të kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues.
15. Regjistrimin e të dhënave fizike te dokumenteve si:
·

Nr. Dokumenti

·

Date Dokumenti

·

Emërtimi

·

Nr. Faqe

·

Nr. Protokolli

·

Date Protokolli

·

Komente mbi gjendjen fizike te dokumentacionit.

16. Shfaqjen në çdo moment që kërkohet nga personat e autorizuar të sistemit, të
listës së dokumenteve që shoqërojnë kërkesën.
17. Regjistrimin në sistem të kopjes dixhitale të çdo dokumenti, menjëherë pas
regjistrimit të të dhënave të grupit të dokumenteve për çdo dosje.
18. Personi qe realizon regjistrimin e kopjes dixhitale të dokumenteve në sistem ka
mundësi të shikojë, e në rast nevoje të ndryshojë, të dhënat e regjistruara gabim deri
në momentin që këto dokumente nuk kanë filluar akoma procedurat e kontrollit.
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19. Shfaqjen e imazhit te skanuar të çdo dokumenti nëpërmjet një link-u mbi
emërtimin e dokumentit.
20. Riregjistrimin e imazhit të një dokumenti ne rast të ndonjë regjistrimi të gabuar,
deri në momentin që dokumentet e një dosjeje nuk kanë nisur akoma procedurat e
kontrollit.
21. Në rast se vërehen regjistrime të gabuara gjatë kontrollit të dokumentacionit të një
dosjeje, korrigjimi i të dhënave apo imazheve të dokumentacionit realizohet vetëm
nga një person i autorizuar.
22. Regjistrimin e datës së kalimit të shërbimit në një post pune.
23. Përcaktimin në çdo moment të vonesave në kontrollin dhe përpunimin e
shërbimeve.
24. Regjistrimin e historikut të kalimeve të çdo shërbimi në strukturën hierarkike të
regjistruar në sistem.
25. Regjistrimin e komenteve dhe vendimeve për çdo kalim të shërbimit nga një post
në tjetrin.
26. Regjistrimin e personit përgjegjës për dokumentacionin që shoqëron çdo shërbim.
27. Regjistrimin e pranimit të dokumentacionit që i dërgohet një personi.
28. Bllokimin e procedurave të kontrollit për një shërbim të caktuar, në rast se
vërehen parregullsi ose mangësi në dokumentacionin shoqërues.
29. Regjistrimin e dokumenteve të një shërbimi që një person i kalon tek një person
tjetër.
30. Regjistrimin e personit që ka dëmtuar apo i kanë humbur dokumente.
31. Ne rastet e gabimeve njerëzore gjatë përcaktimit të dokumenteve që i delegohen
një përdoruesi tjetër, administratori i sistemit ka mundësi të riparoje këto gabime.
32. Në rastet e nevojshme, sistemi i krijon mundësi përdoruesit që të njoftojë
aplikantin për mangësitë e vërejtura në dokumentacionin shoqërues apo për
dokumente të tjera të nevojshme për shërbimin. Në këto raste, sistemi merr në mënyre
automatike të dhënat e aplikantit dhe krijon një format standard njoftimi për çdo tip
shërbimi, sipas fazës në të cilën ndodhet shërbimi.
33. Në këto raste, menjëherë pas regjistrimit të njoftimit, sistemi ndalon kontrollin e
vonesës në përpunimin e shërbimit, deri në paraqitjen e dokumentacionit plotësues.
34. Rifillim (reset) të kohës së kontrollit të shërbimit, për pikën në të cilën u realizua
njoftimi, në momentin e mbërritjes së plotësimit të dokumentacionit.
35. Riaktivizimi i kontrollit të vonesës së kontrollit të dosjes, menjëherë pas
mbërritjes së dokumentacionit në postin ku gjendet dosja përkatëse.
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36. Në momente të caktuara, personat kanë mundësi të regjistrojnë të dhënat që
nxirren nga kontrolli i dokumentacionit për çdo dosje.

4.4.5 Formularët e kontrollit

Sistemi mundëson:
1. Për formularët e kontrollit sistemi regjistron të gjithë formularët e kontrollit, për
çdo post kontrolli.
2. Formularët e kontrollit organizohen sipas formatit të caktuar, me pyetje të cilat
marrin vetëm përgjigjet PO ose JO.
3. Këto pyetje regjistrohen nga një person i autorizuar si administratori i sistemit.
4. Njëkohësisht me regjistrimin e pyetjes, administratori përcakton edhe rendin e
kësaj pyetje në formular.
5. Formulari i kontrollit për një dosje krijohet menjëherë me mbërritjen e dosjes në
pikën e kontrollit, për të cilën është përcaktuar formulari.
6. Përgjigjja regjistrohet thjesht duke aktivizuar apo çaktivizuar një kuti me zgjedhje
(check – box).
7. Në krah të çdo pyetje, sistemi mundëson edhe regjistrimin e një komenti, përveç
regjistrimit të përgjigjes PO apo JO.
8. Ne rastet kur një pyetje nuk ka të bëjë me aplikimin, nëpërmjet një kutie zgjedhjeje
tjetër çaktivizohet përgjigja për pyetjen, por jo komenti përkatës.
9. Përveç pyetjeve, formulari i kontrollit përmban edhe të dhëna te tjera si:
9.1. Dosja të cilës i përket.
9.2. Postin e kontrollit.
9.3. Personi që realizoi kontrollin.
9.4. Datën e fillimit të kontrollit.
9.5. Datën e përfundimit të kontrollit.
9.6. Komente në trajtën e konkluzioneve për sa i përket kontrollit te realizuar
dhe sugjerime për aplikuesin.
9.7. Rezultatin në mënyrë të përcaktuar nëse aplikimi është i rregullt apo me
mangësi për këtë kontroll.
9.8. Firmën elektronike të personit qe realizoi kontrollin.
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10. Menjëherë pas plotësimit dhe marrjes së vendimit sistemi duhet të printojë në letër
formularin përfundimtar, i cili më pas firmoset nga kontrolluesi.
11. Në rastin e rikthimit të dosjes në një pikë kontrolli, formulari shfaqet me gjendjen
e fundit të tij për përgjigjet e pyetjeve. Gjithashtu, shfaqen edhe komentet përkatëse
dhe njëkohësisht edhe komenti i fundit mbi kontrollin paraardhës.
12. Sistemi ruan elektronikisht të gjithë formularët e kontrolleve të realizuar me të
gjitha të dhënat e tyre, duke mbajtur kështu historikun e plotë të kontrolleve për çdo
aplikim.
13. Formulari i kontrollit tashme është pjesë e dokumentacionit të dosjes dhe si i tillë,
ai përfshihet në kontrollet që realizohen për pranimin dhe dorëzimin e
dokumentacionit të dosjeve gjatë kalimit të dosjes nga një person tek tjetri.

4.4.6 Pranimi i plotësimeve te dokumentacionit

Për çdo kërkesë, aplikuesi ka të drejtë të paraqesë dokumente shtesë, me apo pa kërkesën e
institucionit. Për ketë arsye sistemi mundëson:
1. Regjistrimin e këtyre dokumenteve dhe të dhënave të tyre sipas një formulari
pranimi të ngjashëm me formularin e pranimit të kërkesës fillestare.
2. Adresimin e menjëhershëm të plotësimit të dokumentacionit me dosjen që
përfaqëson aplikimin përkatës.
3. Regjistrimin e numrit dhe datës së protokollit me të cilat dokumentet hyjnë në
sistem.
4. Regjistrimin e personit që dorëzoi dokumentet (i cili nuk është e thënë të jetë
aplikuesi fillestar apo qoftë edhe dorëzuesi fillestar) dhe të dhënave të tij si për
personat e tjerë që regjistrohen në sistem.
5. Skanimin e dokumenteve dhe rrugëtimin e tyre në hierarkinë e sistemit, deri në
momentin që plotësimi i dokumenteve t’i bashkëngjitet dosjes përkatëse.
6. Kontrollin e kohës së lëvizjes së tyre në hierarkinë e sistemit, duke lajmëruar për
vonesat që vërehen.
7. Kontrollin e lëvizjes së tyre, duke regjistruar personin që kalon dokumentet dhe
personin që i pranon, në të njëjtën mënyrë siç veprohet me dosjet e kërkesave, për të
mos lejuar abuzime me dokumentet, apo humbjen e tyre.

4.4.7 Pranimi i kërkesave apo ankesave

Për marrjen e kërkesave apo ankesave që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me aplikimet në
proces, sistemi realizon:
1. Regjistrimin e kërkesave apo ankesave sipas një formati standard të përcaktuar.
2. Regjistrimin e aplikuesit.
3. Regjistrimin e datës së aplikimit.
4. Përcaktimin në mënyrë automatike të datës së marrjes së përgjigjes.
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5. Regjistrimin e dokumenteve shoqëruese të paraqitura.
6. Regjistrimin e numrit dhe datës së protokollit të hyrjes së kërkesës dhe
dokumenteve shoqëruese.
7. Skanimin e dokumenteve dhe rrugëtimin e tyre në hierarkinë e sistemit, deri në
momentin që dokumentacioni kalon tek personi që do të krijojë përgjigjen përkatëse.
8. Kontrollin e kohës së lëvizjes së tyre në hierarkinë e sistemit, duke lajmëruar për
vonesat që vërehen.
9. Kontrollin e lëvizjes së tyre duke regjistruar personin që kalon dokumentet dhe
personin që i pranon, në të njëjtën mënyrë siç veprohet me dosjet e kërkesave, për të
mos lejuar abuzime me dokumentet apo humbjen e tyre.
10. Nëpërmjet një ndërfaqeje të posaçme krijohet përgjigja për këtë kërkesë – ankesë.
11. Përgjigja krijohet në formën e një raporti, i cili është i aksesueshem sa herë që
kërkohet nga personat e autorizuar.
12. Vendos një lidhje logjike midis kërkesës dhe përgjigjes së kthyer.
13. Menjëherë pas plotësimit të përgjigjes, sistemi kërkon bashkimin e kërkesë –
ankesës dhe përgjigjes përkatëse me një dosje të procesit, ose kalimin e këtyre
dokumenteve për arkivim.
14. Ne rastin kur këto dokumente (kërkesë – ankesa dhe përgjigja përkatëse) kanë
lidhje me një dosje në proces, sistemi mundëson bashkimin e tyre me dokumentat e
dosjes përkatëse në proces.

4.4.8 Sistemi dhe përdoruesit

Sistemi mundëson:
1. Hyrjen në sistem me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin fillestar të krijuar nga
administratori i sistemit, i cili në momentin e regjistrimit ka përcaktuar edhe postin e
punës në hierarkinë e institucionit.
2. Menjëherë pas hyrjes fillestare, çdo përdorues ka mundësi të ndryshojë emrin e
përdoruesit apo fjalëkalimin, pasi këto janë çelësa personale për çdo përdorues.
3. Sistemi organizon dosjet apo dokumentet në mënyrë tabelare, ku sipas një
simbolike të përcaktuar paraqiten informacionet e fundit për :
• Pikat ku ka kaluar dosja apo grupi i dokumenteve
• Vendimet e marra ne këto pika.
•Vendndodhjen aktuale.
• Vonesat apo gjendjen në kohë të rregullt.
36

• Verifikimin, pranimin ose mospranimin e dokumentacionit që i është
paraqitur një personi.
• Mbërritjen e plotësimeve të dokumentacioneve në pikat e kontrollit.
• Mbërritjen e plotësimit të dokumentacionit te pika e kontrollit që ka në
shqyrtim dosjen përkatëse.
• Numrin e njoftimeve të drejtuara aplikantit.
• Kthimin e përgjigjes nga aplikanti ose sistemi tregon simbolikisht se ka
ardhur koha për një njoftim të dytë drejt aplikantit.
• Gjendjen e dosjes si :
·
·
·
·

Aktive
Në pritje
E miratuar
E bllokuar

4. Çdo përdorues ka mundësi të shikojë dosjet apo dokumentet qe i kanë kaluar atij në
formën e "rendit të ditës”.
5. Përdoruesi nuk kryen asnjë veprim me dosjen, pa kryer më parë pranimin e
dokumenteve që i janë dorëzuar, por vetëm shikon dokumentet e dosjes për
verifikimin e saktë të pranisë së tyre me origjinalin e tyre në letër.
6. Çdo përdorues jo fundor (shef sektori, drejtor etj) shikon dosjen qe ka kaluar tek
vartësit e tij dhe njëkohësisht shikon edhe historikun e kalimeve të kësaj dosje apo
plotësimeve te saj, si dhe historikun e vendimeve të marra gjatë çdo kalimi.
7. Për rastet kur një person ka volume të mëdha dosjesh, sistemi mundëson filtra të
ndryshëm si filtrat kohorë dhe filtrat sipas tipit të shërbimit të kërkuar.
8. Sistemi mundëson kërkimin për dosje dhe për dokumentet e tyre, sipas të dhënave
të regjistruara për to.
9. Sistemi mundëson aksesin e shumëfishtë të dokumenteve nga shumë persona dhe
njëkohësisht.
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Figurë 21 Sistemi i menaxhimit te dokumenteve

Figurë 22 DMS - Paneli i administrimit
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4.5 Funksionimi i DMS në Bashkinë e Tiranës
Hyrja në program nga intranet
Mund të kryeni hyrjen në formën më poshtë:

Figurë 23 Forma hyrëse në DMS

duke shkruar emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin përkatës dhe duke klikuar mbi butonin
Hyrje do të shfaqet faqja kryesore. Ajo është e ndarë në këtë mënyrë: majtas lart kemi 4
butona.
Regjistrim Kërkim Raporte Qytetare
Klikimi mbi butonin Regjistrim do të realizojë zhvendosjen tek faqja e regjistrimit, butonin
Kërkim në faqen e kërkimit, butoni Raporte tek faqja e raporteve dhe butoni Qytetarët tek
faqja e qytetarëve.

Nga e majta në të djathtë: butoni i parë bën raportimin e punës. Butoni i dytë kthen tek faqja e
parë. Butoni i tretë lejon të ndryshohet fjalëkalimi. Butoni i katërt mundëson daljen nga
programi.

Majtas ka tre butona të tjerë:

Figurë 24 Dokumentet, Njoftime, Kalendari

Klikimi mbi butonin e parë Dokumente shfaq tre butona të tjerë.
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Figurë 25 Lloji i dokumenteve

Klikimi mbi butonin e dytë Njoftime shfaq dy butona të tjerë:

Figurë 26 Seksioni Njoftime

Klikimi mbi butonin e tretë Kalendari shfaq një model kalendari.

Figurë 27 Seksioni Kalendar

4.5.1

Regjistrimi i një dokumenti

Duke klikuar mbi butonin Regjistrim, zhvendosemi në një faqe tjetër.
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Figurë 28 Regjistrimi i një dokumenti

Në këtë faqe bëhet regjistrimi i një dokumenti. Që të orientohemi drejt dhe lehtësisht në këtë
faqe duhet të kemi parasysh se dokumentet ndahen në:
1

Dokumenta hyrës

2

Dokumenta dalës

3

Dokumenta të brendshëm.

Dokumentat hyrës ndahen në dy kategori:
·

Të përgjithshëm

·

Sipas drejtorisë së cilës i drejtohet.

Kategoria Të përgjithshëm ka një nënkategori:
Të përgjithshme.
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Në momentin që ne zgjedhim nënkategorinë Të përgjithshme të kategorisë Të përgjithshëm
na shfaqen disa lloj dokumentesh:
1

Ankesë e përgjithshme

2

Informacion

3

Kërkesë e përgjithshme

Figurë 29 Dokument i përgjithshëm

Mund të zgjidhet vetëm një nga këto dokumente dhe më pas, nëse jemi të sigurt që ky është
dokumenti që ne kërkojmë të regjistrojmë, klikojmë mbi butonin Regjistro.

Siç u përmend edhe më sipër, dokumentet hyrës kanë dy kategori. Kategori e dytë është Sipas
drejtorisë së cilës i drejtohet. Kjo kategori ndahet në disa nënkategori:
·

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

·

Drejtoria e Financë Administratës

·

Drejtoria e Kontrollit të Territorit Urban

·

Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit Urbanistik

·

Drejtoria e Kujdesit Social

·

Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun

·

Drejtoria e Menaxhimit të Mjedisit

·

Drejtoria e Menaxhimit të Strehimit dhe Shërbimit Social

·

Drejtoria e Planifikimit Urban

·

Drejtoria e Promovimit të Qytetit

·

Drejtoria e Përgjithshme e Kontrollit të Zhvillimit Urbanistik dhe Territorit

·

Drejtoria e Transportit dhe Lëvizshmërisë

·

Zyra e Gjendjes Civile
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Figurë 30 Zgjedhja e drejtorisë ku drejtohet dokumenti

Le t’i shohim një nga një të gjitha nënkategoritë me llojet e dokumenteve përkatës.
Nënkategoria Drejtoria e Burimeve Njerëzore, ka vetëm një lloj dokumenti.

▪Kandidim për vendin e lirë të punës

Figurë 31 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore

Nënkategoria Drejtoria e Financë Administratës ka disa lloje dokumentesh:
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·

Fotokopje dokumenti arkivor

·

Kërkesë për dokumentacion

·

Kërkesë për informacion
Kërkesë për kancelari

Figurë 32 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Financës

Nënkategoria Drejtoria e Kontrollit të Territorit Urban ka disa lloje
dokumentesh:
·

Autorizim për hyrje-dalje në stacionin e shitjes së karburanteve, vajrave lubrifikantë
dhe gazit të lëngshëm për automjete.

·

Autorizim për miratimin e agjencisë së transportit ndërkombëtar të udhëtarëve me
taksi.

·

Autorizim për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit të lëngshëm
e të naftës për veprimtari tregtimi për përdorim rezidencial.

·

Autorizim për stacion shitje karburantesh, gazit të lëngshëm të naftës për automjete
dhe vajra lubrifikante.

·

Autorizim qarkullimi brenda unazës së qytetit.

·

Konfirmimin e orareve të nisjes nga qyteti i Tiranës për linjat ndërqytetëse me pikë
fundore këtë të fundit.

·

Ankesë ndaj aktit administrative.

·

Kërkesë për leje për ushtrim aktiviteti 24 H (NON STOP).
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·

Kërkesë për licencë agjenci transporti të udhëtarëve dhe taksi brenda vendit.

·

Kërkesë për licencë agjenci transporti të udhëtarëve dhe taksi brenda vendit
(Rinovim)

·

Kërkesë për ndërrimin e automjetit taksi (HAPI II-të).

·

Kërkesë për pajisje me certifikatë pastërtie.

·

Kërkesë për të konkurruar për të drejtën e licencimit për ushtrimin e aktivitetit të
transportit të udhëtarëve me taksi (FAZA I-rë).

·

Kërkesë për vendosje ruloti & ambulanti.

·

Leje për vendosje tavolinash jashtë objektit të ushtrimit të veprimtarisë.

·

Licencë dhe certifikatë për transport malli për të tretë dhe me qira brenda vendit (Për
herë të parë).

·

Licencë dhe certifikatë për transport malli për të tretë dhe me qira brenda vendit
(Rinovim).

·

Ndërrim i automjetit taksi (HAPI I-rë).

·

Pajisja me format të ri licence.

·

Për konfirmimin e orareve të nisjes nga qyteti i Tiranës për linjat rrethqytetëse me
pikë fundore këtë të fundit.

·

Për licencimin e ushtrimit të aktivitetit të transportit të udhëtarëve me taksi (Hera e
parë).

·

Për miratimin e vendeve për afishimin e materialeve propagandistike zgjedhore.

·

Për ndryshimin e mjetit të certifikuar, me një mjet të ri, ose shtimin e mjeteve për
transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse ndërmjet qarqeve (Personi
Juridik).

·

Për ndryshimin e mjetit të certifikuar, me një mjet të ri, ose shtimin e mjeteve për
transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse (Personi Juridik).

·

Për ndryshimin e mjetit të certifikuar, me një mjet të ri, ose shtimin e mjeteve për
transport udhëtarësh në linjë të rregullt rrethqytetëse (Personi Juridik).

·

Për ndryshimin e mjetit të certifikuar me një mjet të ri ose shtimin e mjeteve për
transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse brenda qarkut (Personi Juridik).

·

Për ndryshimin e mjetit të certifikuar, me një mjet të ri, ose shtimin e mjeteve për
transport të mallrave për të tretë dhe me qira brenda vendit (Personi Juridik).

·

Për pajisjen me autorizim për parkim nga invalidët në parkimet publike (Për rastet e
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drejtimit të automjeteve speciale nga vetë invalidët).
·

Për pajisjen me autorizim për parkim në vendet e rezervuara për invalid (Për rastet e
shoqërimit të invalidëve).

·

Për rinovimin e certifikatave të mjeteve për transportin e udhëtarëve në linjë të
rregullt ndërqytetëse brenda qarkut (Personi Juridik).

·

Për rinovimin e certifikatave të mjeteve për transportin e udhëtarëve në linjë të
rregullt ndërqytetëse ndërmjet qarqeve (Personi Juridik).

·

Për rinovimin e certifikatave të mjeteve për transportin e udhëtarëve në linjë të
rregullt rrethqytetëse (Personi Juridik).

·

Për rinovimin e licencës për transport udhëtarësh me taksi (Person Juridik).

·

Për rinovimin e licencës për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt ndërqytetëse
brenda qarkut (Personi Juridik).

·

Për rinovimin e licencës për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt ndërqytetëse
ndërmjet qarqeve (Personi Juridik).

·

Për rinovimin e licencës për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt qytetëse
(Personi Juridik).

·

Për rinovimin e licencës për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt rrethqytetëse
(Personi Juridik).

·

Për të konkurruar për të drejtën e licencimit për ushtrimin e aktivitetit të transportit të
udhëtarëve me taksi (Hapi i II-të) .

·

Për të konkurruar për të drejtën e licencimit për ushtrimin e aktivitetit të transportit të
udhëtarëve taksi (Personi Juridik) (faza e dytë).

·

Për të konkurruar për të drejtën e licencimit për ushtrimin e aktivitetit të transportit të
udhëtarëve taksi (Personi Juridik) (faza e parë)

·

Rinovim të certifikatës/tave për transport malli për të tretë dhe me qira brenda vendit
(Rinovim).

·

Rinovimin e licencës për transport udhëtarësh me taksi.

·

Certifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet (Për herë të parë).

·

Certifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet (Rinovim).

Nënkategoria Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit Urbanistik ka disa lloje
dokumentesh:
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·

Kërkesë për leje për mur rrethues

·

Legalizimin e shtesës në objekt me leje ndërtimi

·

Leje ndërtimi për shtesë anësore

·

Leje për hapje porte

·

Leje për prerje drurësh

·

Leje për prishje ndërtimi

·

Miratim leje ndërtimi për shtesë kati

·

Miratimin e legalizimit të ndërtimit të objektit

·

Miratimin e lejes për vendosje reklamash

·

Miratimin e lejes së ndërtimit për pikë karburanti

·

Miratimin e ndryshimit të mbërritjes dhe ndërhyrjeve në konstruksionin ekzistues

·

Për miratimin e lejes së ndërtimit

·

Për miratimin e mbërritjes dhe kondicioneve urbane të sheshit të ndërtimit

·

Për miratimin e lejes së ndërtimit të objektit (Shtesë anësore)

·

Rikonstruksion të pjesshëm të godinës ekzistuese

·

Ushtrim kontrolli të fazës së punimeve të ndërtimit -Leje shfrytëzimi

·

Ushtrim kontrolli të fazës së punimeve të ndërtimit Piketimi i Objektit

·

Ushtrim kontrolli të fazës së punimeve të ndërtimit përfundimi i kuotës 0.00

·

Ushtrim kontrolli të fazës së punimeve të ndërtimit përfundimin e karabinasë së
objektit

·

Ushtrim kontrolli të fazës së punimeve të ndërtimit përfundimin e sistemimit të
jashtëm të sheshit

Nënkategoria Drejtoria e Kujdesit Social ka disa lloje dokumentesh:
·

Informacion për situatën e të pastrehëve

·

Mbështetjen financiare për projekt kulturor
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Figurë 33 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Kujdesit Social

Nënkategoria Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun ka vetëm një lloj dokumenti.
·

Shpallje për vend të lirë pune në gazetë, faqe interneti dhe stenda e lajmërimeve

Figurë 34 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun

Nënkategoria Drejtoria e Menaxhimit të Mjedisit ka disa lloje dokumentesh:
·

Ankesë problem mjedisi pastrimi.

·

Kërkesë për largim inertesh.

·

Kërkesë për planifikim pemësh.

·

Kërkesë për prerje peme.

·

Përcaktimin e vendgrumbullimit të mbetjeve urbane.

·

Përcaktimin e vendit të grumbullimit të mbetjeve të ngurta urbane.
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Figurë 35 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Menaxhimit të Mjedisit

Nënkategoria Drejtoria e Menaxhimit të Strehimit dhe Shërbimit Social ka disa lloje
dokumentesh:

·

Aplikim për burse.

·

Aplikim për njohje veprimtarie.

·

Dorëzim dokumentacioni për tu trajtuar nga Programi i Bonusit të Strehimit.

·

Dërgim dokumentacioni (Formularë Strehimi).

·

Informacion i detajuar për strehim.

·

Informacion nëse ka të pastrehë në pronë të familjeve A, B...

·

Konfirmim formulari strehimi.

·

Konfirmim të statusit si i pastrehë.

·

Kërkesë për informacion strehimi.

·

Kërkesë për njohje të veprimtarisë së organizatës.

·

Kërkesë për tërheqjen e shpenzimeve të varrimit për invalid lufte.

·

Plotësim dokumentacioni (skemat piramidale).
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Figurë 36 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Strehimit

Nënkategoria Drejtoria e Planifikimit Urban ka disa lloje dokumentesh:

·

Gen-plan të azhurnuar të pronës për efekt legalizimi

·

Gen-plan të azhurnuar të pronës për efekt leje ndërtimi

Figurë 37 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Planifikimit Urban

Nënkategoria Drejtoria e Promovimit të Qytetit ka disa lloje dokumentesh:
·

Ankesa të ndryshme.

·

Dërgim informacioni nga Drejtoritë e tjera në Bashki (siç është Drejtoria e
Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore).
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·

Dërgim informacioni nga Institucionet jashtë Bashkisë (Zyra e Punës, Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave, Ministria e Ekonomisë, etj).

·

Kërkesë nga klientë për ndihmë me informacion.

·

Kërkesë për bashkëpunim.

·

Kërkesë për emërtim rruge, sheshi, shkolle.

·

Kërkesë që bën Drejtoria e Burimeve Njerëzore.

·

Kërkim informacioni nga Drejtoritë e tjera të Bashkisë.

·

Njoftim mbi aktet ligjore në Fletoret Zyrtare.

·

Përcjellje vendimesh.

·

Qytetar nderi.

Figurë 38 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Promovimit të Qytetit

Nënkategoria Drejtoria e Përgjithshme e Kontrollit të Zhvillimit Urbanistik dhe Territorit ka
disa lloje dokumentesh:
·

Kthim përgjigje nga ZVRPP

·

Kthim përgjigje nga ZVRPP (Saktësim)

·

Kërkesë për informim dhe sqarim në lidhje me aplikimet e bëra ose me lejet e
ndërtimit të miratuara

·

Kërkesë për shpronësim të pasurisë pronë private e cila preket nga realizimi i
projektit me karakter publik.
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Figurë 39 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Kontrollit të Zhvillimit Urbanistik dhe Territorit

Nënkategoria Drejtoria e Transportit dhe Lëvizshmërisë ka disa lloje
dokumentesh:

·

Për leje vend parkimi të rezervuar me pagesë.

·

Për miratimin e gen-planit të vendosjes së agjencisë së transportit të udhëtarëvekombëtare dhe ndërkombëtare (Hera e parë).

·

Për pajisje me pult telekomandues.

Figurë 40 Llojet e Dokumenteve të Drejtorisë së Transportit dhe Lëvizshmërisë
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Nënkategoria Zyra e Gjendjes Civile ka disa lloje dokumentesh:

·

Kërkesë për lidhje martese midis dy shtetasve shqiptarë.

·

Kërkesë për lidhje martese midis dy shtetasve të huaj.

·

Kërkesë për lidhje martese midis një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi të huaj.

·

Pajisje me certifikatë akt-martese dhe akt-lindje për jashtë shtetit.

·

Pajisje me certifikatë nga arshiva e gjendjes civile.

Figurë 41 Llojet e Dokumenteve të Zyrës së Gjendjes Civile

Dokumentat dalës kanë një nënkategori:
·

Sipas kujt i drejtohet

Kategoria Sipas kujt i drejtohet ndahet në disa nënkategori:
·

Aplikuesit (Qytetar ose Institucion)

·

Drejtorisë që kërkon informacionin

·

Drejtorisë së Financë Administratës

·

Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit

·

Ministrisë së Punëve të Brendshme (Ministrisë Përkatëse)

·

Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
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Figurë 42 Dokumentet dalës

Le t’i shohim një nga një të gjitha nënkategoritë me llojet e dokumenteve përkatëse.
Nënkategoria Aplikuesit (Qytetar ose Institucion) ka disa lloje dokumentesh:

·

Kthim informacioni

·

Kthim përgjigje

·

Kthim përgjigje ankesave të qytetarëve apo institucioneve të ndryshme

·

Njoftim (Nëpërmjet programit të DPZHUT)

·

Përcaktimi i vendgrumbullimit të mbetjeve urbane

·

Nënkategoria Drejtorisë që kërkon informacionin ka një lloj dokumenti.

·

Dërgim informacioni.

Figurë 43 Kthim Informacioni
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Figurë 44 Dërgim Informacioni

Nënkategoria Drejtorisë së Financë Administratës ka një lloj dokumenti.

Kërkesë për printimin e broshurave apo materialeve të tjera promovuese të qytetit

Figurë 45 Llojet e dokumenteve dalës të Drejtorisë së Financë-Administratës

Nënkategoria Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit ka disa lloje
dokumentesh:

·

Kërkesë për largim inertesh

·

Kërkesë për planifikim pemësh

·

Kërkesë për prerje peme
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Figurë 46 Llojet e dokumenteve të Ndërmarrjes Nr.1

Nënkategoria Ministrisë së Punëve të Brendshme (Ministrisë Përkatëse) ka një lloj
dokumenti.
·

Kërkesë për shpronësim (Shkresa Përcjellëse)

Figurë 47 Kërkesë për shpronësim

Nënkategoria Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ka një lloj dokumenti:

·

Kërkesë për informacion

Figurë 48 Kërkesë për shpronësim
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Dokumentet e brendshëm kanë një kategori:

·

Lloji i dokumentit

Kategoria Lloji i dokumentit ndahet në disa nënkategori:
·

Kërkesë

·

Shkresë

·

Urdhër

Figurë 49 Dokumentet e brendshëm

Kur bëjmë regjistrimin e një dokumenti, ai duhet të jetë ose dokument hyrës, ose dokument
dalës, ose dokument i brendshëm dhe nuk mund t’i përkasë dy apo tre grupeve njëkohësisht.
Mbasi kemi vendosur kujt grupi do t’i përkasë dokumenti që do të regjistrojmë, duhet të
vendosim dhe për kategorinë së cilës do t’i përkasë dokumenti (vetëm tek dokumente hyrës
kemi dy kategori, tek dokumente dalës dhe dokumente te brendshëm kemi vetëm një
kategori). Pasi kemi vendosur dhe për kategorinë, duhet të zgjedhim një nga nënkategoritë
përkatëse të asaj kategorie. Më pas, duhet të zgjedhim një nga llojet e dokumenteve që i
përkasin nënkategorisë që zgjodhëm. Në fund duhet të klikojmë tek butoni Regjistro.

Do të zhvendosemi në faqen tjetër:
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Figurë 50 Të dhënat e dokumentit

Faqja ndahet në dy pjesë, të dhëna kryesore që janë njësoj për të gjithë dokumentet dhe të
dhëna specifike që janë në varësi të dokumentit. Fillimisht duhet të kërkojmë nëse dorëzuesi
është i regjistruar më parë apo jo. Për këtë duhet të klikojmë tek Kërkim. Do të hapet një faqe
tjetër.

Figurë 51 Funksioni Kërkim

Fillimisht duhet kontrolluar nëse individi apo personi juridik është i regjistruar më parë. Në
rast se jo, atëherë e regjistrojmë.
Ka dy lloj regjistrimesh: Regjistrim Individi ose Regjistrim Personi Juridik.
Mbasi plotësojmë fushat, klikojmë tek butoni i regjistrimit. Pastaj klikojmë dy herë tek
regjistrimi që sapo u krye. Vihet re që Dorëzuesi tek Të dhëna kryesore dhe Aplikuesi tek
Të dhëna specifike plotësohen në mënyrë automatike. Më pas duhet të zgjedhim skedarin ku
do të ruhet ky dokument. Plotësohet lënda dhe përshkrimin e shkurtër.
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Tek të dhëna kryesore, zgjidhet nga lista e gatshme kujt i drejtohet dhe përdoruesin
përkatës. Tek Të dhëna specifike plotësojmë numrin e protokollit dhe në fund klikojmë
Ruaj.

Nëse dëshirojmë te shohim të tërë informacionin në format PDF, mjafton të klikohet tek
butoni përkatës.
Pjesa që shpjeguam më lart ishte ajo që kishte lidhje me Të dhënat e dokumentit.
Le t’i shohim tani butonat e tjerë me funksionet e tyre përkatës.
Dokumente të Bashkëngjitur
Do mund të bashkëngjiten dokumente të llojeve të ndryshme. Ky proces do të bëhet gjatë
regjistrimit të parë të dokumentit. Dokumentet e bashkangjitur do të qarkullojnë bashkë me
dokumentin nëpër hallkat përkatëse.
Lëvizja e dokumentit
Lëvizja e dokumentit na jep të gjithë rrugën që dokumenti ndjek që në momentin e pare të
krijimit dhe ruajtjes së tij e deri në momentin e fundit të zgjidhjes së problemit.
Këtu mund të shikojmë vetëm lëvizjen që ka kryer dokumenti, nuk mund të shikojmë as
veprimet që janë kryer mbi të, as kush i ka kryer këto veprime.
Komunikimi
Ka të bëjë me delegimin e dokumentit nga një drejtori në një tjetër. Dokumentit mund t’i
bashkëngjitet edhe një mesazh personal.
Mbyllje dhe Protokollim
Në momentin kur mbarohet punë përfundimisht me një dokument, ai mbyllet. Në fillim
përzgjidhet nga lista skedari ku do të ruhet dhe më pas klikohet tek butoni përkatës.

Protokollimi dhe Arkivimi
Në momentin që dëshirojmë të mbyllim një dokument dhe ta arkivojmë në të njëjtën kohë,
klikojmë tek Protokollim dhe Arkivim.
Në fillim plotësojmë Dhomën, Raftin dhe përzgjedhim skedarin. Në fund klikojmë tek
butoni Protokollo.
Këtu bëhet mbyllja dhe arkivimi në të njëjtën kohë i dokumentit.
Regjistri i veprimeve
Klikojmë tek Regjistri i Veprimeve atëherë kur duam të shohim veprimet e kryera në një
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dokument të caktuar.
Këtu mund të shohim veprimet që janë bërë mbi një dokument dhe se kush i ka kryer këto
veprime.
Kërkimi i një dokumenti
Kërkimin mund ta bëjmë në dy mënyra:
·

Sipas llojit të dokumentit

·

Sipas atributit.

Këtu dy kërkime janë ta pavarura nga njëri-tjetri. Nëse do të bëjmë kërkim Sipas llojit të
dokumentit, në fillim duhet të zgjedhim llojin e dokumentit. Nëse kemi të dhëna të tjera
rreth dokumentit që kërkojmë, tek Atributi dhe mund të përzgjedhim një nga atributet e
dokumentit që po kërkojmë dhe më pas të plotësojmë vlerën përkatëse të këtij atributi. Nëse
do të bëjmë kërkim sipas Atributit, në fillim duhet të zgjedhim llojin e atributit.
Mbasi kemi klikuar pavarësisht nëse kemi bërë kërkim Sipas llojit të dokumentit apo sipas
Atributit, do të na shfaqet lista e dokumenteve (me përjashtim të rastit kur nuk ka asnjë
dokument dhe na shfaqet mesazhi Nuk ka asnjë rekord për të shfaqur). Mbasi përzgjedhim
dokumentin që na intereson, klikojmë për të parë gjithë informacionin që na nevojitet.
Jo për të gjithë dokumentet që shfaqen mund të shohim të gjithë informacion.
Raportet:
Për të parë raportet duhet të klikojmë tek Raporte.
Kemi dy kategori raportesh:
·

Raporte të Përgjithshëm

·

Raporte Statistikore për Bashkinë.

Raportet e përgjithshëm ndahen në tre nënkategori:
·

Lista e Dokumenteve të Vonuar

·

Lista e Dokumenteve Hyrës

·

Sipas llojit të Dokumenti

Raportet Statistikore për Bashkinë kanë vetëm një nënkategori:
·

Ngarkesa për çdo Specialist sipas Departamentit.
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Figurë 52 Raportet

Nëse kërkojmë një raport me listën e dokumenteve të vonuar, atëherë duhet të klikojmë tek
nënkategoria Lista e Dokumenteve të Vonuar e kategorisë Raporte të Përgjithshme. Në ekran
do shfaqet një raport i grupuar sipas drejtorive. Për secilën drejtori ka këto të dhëna:
·

Numrin e dokumentit të vonuar;

·

Datën e fillimit,

·

Afatin Sa ditë është vonuar.

Nëse kërkojmë një raport për secilën nga punonjëset e Sektorit të Informimit Qytetar atëherë
duhet të klikojmë tek nënkategoria Lista e Dokumenteve Hyrës e kategorisë Raporte të
Përgjithshme. Nëse kërkojmë një raport për llojet e dokumenteve dhe sasitë përkatëse,
atëherë duhet të klikojmë tek nënkategoria Sipas Llojit të Dokumentit e kategorisë Raporte të
Përgjithshme. Më pas duhet të vendosim datat për të cilat jemi të interesuar të kemi raportin
dhe në fund të klikojmë tek butoni Afisho. Në ekran do na shfaqet një grafik ku për secilin
lloj dokumenti ka sasinë përkatëse. Nëse kërkojmë një raport për ngarkesat e specialistëve të
departamenteve, atëherë duhet të klikojmë tek nënkategoria Ngarkesa për çdo specialist sipas
Departamentit e kategorisë Raporte Statistikore për Bashkinë. Më pas duhet të vendosim
datat dhe departamentin për të cilin jemi të interesuar dhe në fund të klikojmë tek butoni
Shfaq.
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Figurë 53 Raportet e krijuara nga sistemi i menaxhimit te dokumenteve
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Kapitulli 5.
e-Tirana

6.1 e-Shërbimet

Figurë 54 e-shërbimet

E-shërbimet është një sistem online kushtuar shërbimeve përmes internetit në ndihmë të
qytetarëve. E-shërbimet bazohet mbi sistemin e identifikimit dhe u mundëson qytetarëve
shfrytëzimin e një vargu shërbimesh, të tillë si qasja tek të dhënat personale, praktikat
administrative, pagesat e gjobave dhe në përgjithësi, tërë ato shërbime me karakter
ndërveprues, për të cilët është e domosdoshme njohja e sigurt e përdoruesit, në mënyrë që
këtij të fundit t’i mundësohet qasja tek të dhënat personale. Skema e Figurës 55. paraqet
rrugën që ndjek një kërkesë online për një shërbim të caktuar, deri në realizimin e tij.
Qytetari viziton rubrikën e shërbimeve në faqen e Bashkisë dhe hap seksionin e shërbimit për
të cilin ai do të aplikojë, në formën e një kërkese online. Forma online përmban të gjitha
informacionet e nevojshme për të bërë kërkesën dhe duhet të realizojë:
-Të marrë adresën e e-mail-it të qytetarit dhe të dhënat e tjera të kontaktit.
-Të kontrollojë automatikisht për plotësimin e informacionit, si dhe për korrektësinë e të
dhënave.
-Të ketë disa mekanizma që të sigurojë që është një person real që bën kërkesën dhe jo një
sistem automatik i dërgimit të kërkesave (kjo mund të realizohet duke i kërkuar qytetarit të
mbushë me disa karaktere të caktuara që i shfaqen në ekran një seksion të formës).
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Figurë 55 Skema e qarkullimit te kërkesës

I integruar me programe të tjera të brendshme të Bashkisë, aplikacioni e-shërbimet do të
mundësojë që qytetarët të aplikojnë online për shërbime të caktuara, të kontrollojnë në faqen
e internetit të bashkisë statusin e kërkesës së tyre dhe të marrin shërbimin po online.
Aplikacioni e-shërbimet do të shërbejë si një ndërfaqe e sigurt, efikase dhe e përshtatshme
për t’u dhënë qytetarëve qasjes online për të gjitha shërbimet që ofron një institucion publik
dhe konkretisht Bashkia e Tiranës.
6.1.1 Objektivat:

·
·
·
·

Me shume efektivitet në shërbimet operatore të institucionit.
Rritje e qasjes për të marrë shërbimet që ofron institucioni.
Transparence në dhënien e shërbimit.
Shtim i mundësive për të ofruar shërbime të reja.

6.2 Komponenti i regjistrimit

Procedura e regjistrimit të përdoruesve ka si objektiv njohjen e sigurt të qytetarit, domethënë
marrjen e identitetit të tij real dhe lëshimin e një identiteti dixhital, duke garantuar kësisoj një
përputhje 100% dhe të sigurt të identitetit real dhe identitetit dixhital të përdoruesit. Identiteti
dixhital përfaqësohet nga kodi fiskal i përdoruesit, të cilit i bashkëngjiten të dhënat
(kredencialet) e paraqitura në fazën e regjistrimit.
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Grupi i kredencialeve për qasjen përbëhet nga:
·
·
·
·

Emri i përdoruesit, zgjedhur nga qytetari
Fjalëkalimi, zgjedhur nga qytetari
Kodi i Identifikimit Personal (CIP), kodi alfanumerik i krijuar nga sistemi dhe i
përftuar në një letër.
Opsionale: Një certifikatë dixhitale e vërtetimit në standard X.509v3

Kredencialet dorëzohen në momente të caktuara dhe përmes rrugëve të ndryshme për të
garantuar një siguri maksimale me qëllim që të dhënat e përdoruesit të mos bien në dorë të
ndonjë keqbërësi.
Procedura e regjistrimit ndahet të tre faza të përcaktuara:
1. Regjistrimi; qytetari shpreh dëshirën për të marrë kredencialet.
2. Kontrolli; verifikimi i identitetit të qytetarit
3. Aktivizimi
Për të vazhduar në fazën vijuese, është e detyrueshme plotësimi i fazës së mëparshme.
Pra, krijimi i identitetit të plotë dixhital arrihet vetëm në fund të gjithë procedurës dhe nëse të
gjitha fazat janë përmbyllur me sukses. Në çastin kur regjistrimi i qytetarit është në fazën “i
aktivizuar”, ai mund të përdorë kredencialet që ka në dorë për të shfrytëzuar shërbime të
ndryshme.
Regjistrimi mund të bëhet përmes dy mënyrave të ndryshme:
·
·

Mënyra përmes internetit - duke përdorur një shërbim online.
Mënyra pranë sportelit- duke u paraqitur në sportelin e institucionit.

6.2.1 Mënyra përmes internetit

6.2.1.1 Faza e regjistrimit

Subjekti që kërkon të regjistrohet futet në portalin e shërbimeve duhet të plotësojë me të
dhënat e kërkuara Formularin e Regjistrimit. Ky formular përmban të dhënat e nevojshme për
të identifikuar qytetarin (emër, mbiemër, numri dhe data e skadimit së kartës së identitetit ose
ndonjë dokumenti tjetër, të dhënat e rezidencës, adresa e postës elektronike).

6.2.1.2 Faza e verifikimit

Në ketë fazë realizohet verifikimi i të dhënave. Nëse subjekti banon në një adresë të gjendjes
civile të qytetit dhe nëse këto të dhëna janë të sakta, sistemi përpilon formularin e regjistrimit
me të dhënat e rezidencës që gjenden në regjistrin e gjendjes civile. Kësisoj kalohet
menjëherë në fazën e aktivizimit.
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Nëse është i pamundur verifikimi ( për arsyen se qytetari nuk është rezident në Tiranë ose për
faktin që të dhënat e paraqitura nuk përputhen me ato në arkivin e gjendjes civile), atëherë
qytetari duhet të dërgojë një e-mail një kopje të noterizuar të dokumentit të identitetit në
adresën që tregohet në fund të procedurës së regjistrimit.
Me pas kryhet verifikimi i dhënave duke i krahasuar me ato që janë në formularin e
regjistrimit. Qytetarit i dërgohet një e-mail me rezultatin e verifikimit:
·
·

Pozitiv - konfirmim i verifikimit të suksesshëm.
Negativ - në rast të ndonjë mospranimi nga ana e Administratës me detajet e
hollësishme të arsyes së mospranimit dhe kalohet ne fazën e paraqitjes pranë sportelit.

Me anë të postës së zakonshme, në adresën që është dhënë në fazën e regjistrimit, qytetarit i
dërgohet karta e regjistrimit me Kodin e Identifikimit Personal (CIP), ndërsa me e-mail
qytetarit i dërgohet kodi i aktivizimit.

6.2.1.3 Faza e aktivizimit

Qytetari, pas marrjes së kodit të aktivizimit, lidhet sërish me faqen e regjistrimit dhe futet te
procesi i aktivizimit duke përdorur kodin e aktivizimit që ka marrë.
Procesi i aktivizimit i bën të mundur qytetarit që të zgjedhë emrin e përdoruesit dhe
fjalëkalimin personal që përbëjnë pjesën e parë të kredencialeve të hyrjes, dhe kopjen e
pyetje/përgjigjes për ndonjë rimarrje të mundshme të tyre në rast harrimi.
Në rast se verifikimi elektronik i të dhënave rezulton pozitiv, tre fazat e procesit të
regjistrimit bëhen të tëra në të njëjtën kohë dhe procedura përmbyllet shumë shpejt.
Gjatë fazës së aktivizimit, sistemi krijon një kod alfanumerik (CIP-kodi i identifikimit të
personit, pjesa e dytë e kredencialeve të hyrjes) dhe ia jep përdoruesit. CIP stampohet në një
letër (në kartën e qytetarit) dhe i dorëzohet qytetarit.
Dorëzimi i CIP mund të bëhet me dy mënyra:
·
·

përmes tërheqjes në zyrën e caktuar.
përmes dërgimit me postën e zakonshme.

6.2.2 Mënyra pranë sportelit

6.2.2.1 Faza e regjistrimit dhe verifikimi

Qytetari paraqitet në zyrën bashkiake të caktuar dhe kërkon kartën e qytetarit duke paraqitur
një dokument identifikimi të vlefshëm.
Në këtë rast, faza e regjistrimit dhe identifikimi zhvillohen në të njëjtën kohë. Zyrtari
identifikon qytetarin duke kontrolluar dokumentet e tij dhe më pas regjistron të dhënat e
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personit të interesuar duke i futur në sistem. Karta e qytetarit printohet dhe i dorëzohet
qytetarit bashkë me kodin e aktivizimit.

6.2.2.2 Faza e aktivizimit

Pasi qytetari e ka kodin e aktivizimit, ai lidhet sërish me faqen e regjistrimit dhe hyn te
procesi i aktivizimit duke futur kodin e aktivizimit që mori. Procesi i aktivizimit i mundëson
qytetarit që të zgjedhë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin personal, si dhe pyetje/përgjigjen
për ndonjë rimarrje të mundshme të tyre në rast harrimi.
Kështu, në fund të fazës së aktivizimit, qytetari ka në dorë gjithë kredencialet e hyrjes dhe
mund të futet në shërbimet e portalit.
Aplikimi online përmban të gjitha informacionet e nevojshme për të bere kërkesën dhe
mundëson:
–
–

–
–
–
–

Kontrollin automatik për plotësimin e informacionit si dhe për korrektësinë e të
dhënave.
Ne bashkëpunim me aplikime të tjera të bashkisë dhe programin e taksave, aplikimi eTirana mundëson që qytetaret te aplikojnë online për shërbime te caktuara, te shikojnë
ne faqen e internetit te bashkisë statusin e kërkesës se tyre dhe kur është e mundur (si
pikësynim afatgjatë) të marrin shërbimin po online.
Aplikimi e-Tirana shërben si ndërfaqe e sigurt, efikase dhe e përshtatshme për t’ua
dhënë qytetareve shërbimet që ofron institucioni.
Qytetari përfundon procesin e mbushjes së formës në faqen e bashkisë dhe e dërgon
online.
Kërkesa do të ruhet në sistem në një radhë “kërkesa online të pakonfirmuara në
pritje”, derisa kërkesa të konfirmohet.
Një e-mail i automatizuar dërgohet në adresën e e-mail-it të kërkuesit. Ky e-mail
duhet të përmbajë instruksione që kërkuesi duhet të ndjekë për të konfirmuar
kërkesën.

Nga ky moment, etapat në vazhdim brenda sistemit i ndjekin specialistët e autorizuar të
institucionit.
Hapat janë si më poshtë:
–
–

–

–

Statusi i kërkesës ndryshohet në “kërkesë e konfirmuar në pritje”.
Kërkesa ruhet në bazën e të dhënave, në radhën “kërkesë e konfirmuar në pritje”,
derisa kërkuesi të dorëzojë dokumentet shoqëruese, ose derisa të plotësohet një kohë
limit e paracaktuar. Kërkesat e ruajtura në ketë radhe janë të kapshme vetëm nga
nëpunësit e bashkisë.
Programi ne intranet gjeneron një numër serial unik dhe ia dërgon kërkuesit me e-mail
për efekt reference/identifikimi. Ky e-mail do të përmbajë gjithashtu instruksione
lidhur me dokumentacionin shtesë të kërkuar dhe kohen brenda të cilës qytetari duhet
të paraqitet në zyrat e bashkisë për dorëzimin e tyre.
Nëse këto dokumente nuk dorëzohen deri në një afat të caktuar, kërkesa do te fshihet
nga baza e të dhënave.
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–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

Pasi qytetari paraqitet në zyrat e bashkisë për dorëzimin e dokumenteve të kërkuar,
nëpunësi i bashkisë kontrollon plotësimin e dosjes dhe ndryshon statusin e kërkesës
ne “kërkesë e regjistruar dhe të gjitha dokumentet e nevojshme të marra”. Kërkesa
behet e aksesueshme nga personi/departamenti përkatës për procedim.
Nëpunësi i zyrës së pritjes instrukton qytetarin për kohën e kërkuar për dhënien e
shërbimit.
Nëpunësi i autorizuar skanon formën e kërkesës dhe te gjitha dokumentet shoqëruese
dhe i ruan ato në bazën e të dhënave.
Kërkesa arkivohet dhe nëpunësi nuk ka nevojë të dërgojë asnjë dokument ne
departamentin që do merret dhe shqyrtimin e kërkesës. Gjithçka procedohet nëpërmjet
Sistemit të Menaxhimit të Dokumenteve.
Çdo kërkesë e re në program që i shtohet radhës “kërkesë e regjistruar dhe
dokumentet shoqëruese të marra” bën që programi të njoftojë automatikisht
personin/departamentin përgjegjës për procedimin e kërkesës. Kjo bëhet në disa
mënyra:
· Njoftohet personi përgjegjës gjatë hyrjes në sistem.
· Listohet një kërkese e re në detyrat e personit që merr në shqyrtim
kërkesën.
Kur personi përgjegjës merr çështjen e re, statusi i kërkesës ndryshon në “kërkesë në
progres”.
Sistemi është në gjendje të identifikojë çdo akses në këtë kërkesë dhe çfarë është bërë
në çdo hap lidhur me të.
Pasi kërkesa është proceduar personi/departamenti përgjegjës e ndryshon statusin e
kërkesës në “E kompletuar”.
Nëse personi/departamenti përkatës nuk e procedon kërkesën në kohën e paracaktuar,
programi duhet të gjenerojë automatikisht:
- Një flag kujtese te personi përgjegjës.
- Flag kujtese/informimi tek eprori përkatës.
Regjistron kërkesën në listën e kërkesave që u ka kaluar koha.
Statusi “E kompletuar” mund të ketë vlerat:
Kërkesë e aprovuar
Kërkesë e refuzuar
Ndryshimet ne kërkese dhe në statusin e saj janë të aksesueshem :
- Për arsye editimi, vetëm nga departamenti/drejtoria përgjegjëse për
procedimin e kërkesës.
- Për arsye kontrolli – vetëm i lexueshëm, nga superioret e një niveli me të lartë
se departamenti në fjalë.
- Për qëllime informacioni vetëm nga nëpunësi të zyra e pritjes së popullit.
- Për qëllime informacioni - vetëm nga qytetari që ka bërë kërkesën.
Pasi procedimi i kërkesës ka përfunduar dhe departamenti përgjegjës ka dërguar
shërbimin, programi i dërgon një e-mail njoftimi qytetarit.
Qytetari duhet të vijë në datën e caktuar për marrjen e shërbimit të kërkuar (dokument
apo çertifikatë).
Kur qytetari merr shërbimin, statusi i kërkesës ndryshohet nga programi në “e
kompletuar dhe e dorëzuar”
Programi e fshin automatikisht çështjen nga radha “kërkesa të kompletuara dhe të pa
dorëzuara” në radhën “kërkesa të kompletuara”.
Nëse qytetari ka bërë regjistrim në aplikimin online, historia e kërkesës do të
përditësohet.
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–
–

Nëse qytetari plotëson një pyetësor lidhur me cilësinë dhe e dërgon me e-mail,
përgjigjia do të shkojë në program në mënyrë anonime (duke fshehur identitetin e
personit qe iu përgjigj pyetësorit).
Raportet statistikore lidhur me opinionin e qytetarit për llojin e shërbimit do të
publikohen në faqe.

6.3 Siguria
6.3.1 Përpunimi i kredencialeve

Qytetarët, përmes përdorimit të kredencialeve që u janë dhënë, futen ekskluzivisht në të
dhënat e tyre. Në seksionin kushtuar përpunimit të profilit personal, qytetari mundet:
·
·
·
·

Të freskojë të dhënat personale të deklaruara në fazën e regjistrimit.
Të ndryshojë fjalëkalimin.
Të kërkojë ridërgimin e kartës në rast se e ka humbur.
Të dërgojë një kërkesë për anulimin e regjistrimit të vet.

Në rast se fjalëkalimi është harruar, mund të bëhet rimarrja e tij përmes futjes së
pyetje/përgjigjes që ishte zgjedhur gjatë regjistrimit.
Në pjesën e profilit personal, qytetari mund t’i kërkojë sistemit edhe nxjerrjen e një
certifikate dixhitale X509v3, që mund ta përdorë në mënyrë të pavarur në vend të emrit të
përdoruesit, fjalëkalimit dhe CIP.
Profesionistët dhe sipërmarrjet mund të shfrytëzojnë shërbimet e portalit si për llogari
personale (në rastin e profesionistëve) si për llogari të sipërmarrjeve që përfaqësojnë
(përfaqësues ligjor i sipërmarrjes). Ndryshe nga qytetarët, që pasi njihen nga portali si
zotërues të kredenciale të vlefshme, mund të shfrytëzojnë shërbimet e vetë portalit ( në fakt,
të gjithë qytetarët e verifikuar janë të autorizuar të shfrytëzojnë shërbimet për ta),
profesionistët dhe sipërmarrjet duhet të njihen si të tillë dhe kësisoj është e nevojshme që të
kenë dëshmuar tek sistemi i vërtetimit funksionin e tyre si profesionistë ose si subjekte që
veprojnë për llogari të një sipërmarrjeje, duke përdorur NIP-in dhe fjalëkalimin me të cilin
janë pajisur nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tatimeve.

6.4 Programi i front-end
6.4.1 Regjistrimi

Hyrja në shërbim bëhet në https përmes Web server, udhëzuesit e të cilit rregullojnë
komunikimin me serverin aplikues. Gjithë dialogu mes përdoruesit dhe shërbimit bëhet në
https (SSLv3).
Shërbimi i mundëson përdoruesit futjen e të dhënave personale për regjistrimin.
Gjatë regjistrimit merren në pyetje:
1) Database Server (Regsp), për të parë se mos përdoruesi është i regjistruar.
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2) User Manager Server (Hulc), për të parë se mos përdoruesi gjendet në bankën e të
dhënave të sistemit të vërtetimit.
3) BPR Server, arkivi i gjendjes civile të qytetit, për të vërtetuar qytetarin dhe për të marrë të
dhënat mbi rezidencën.
Përdoruesi konfirmon/ndryshon të dhënat e kërkuara.
Regjistrimi përmbyllet me sukses kur të dhënat e përdoruesit futen në Database Server.

6.4.2 Aktivizimi

Aktivizimi i përdoruesit, që përmbyll tërë procesin, bëhet në një moment të mëvonshëm.
Përdoruesi futet në shërbim me mënyrat e sipërpërmendura, por nëpërmjet një link-u të
ndryshëm nga ai i regjistrimit.
Përdoruesi fut të dhënat në lidhje me aktivizimin e tij. Nëse sistemi i gjen të sakta, thirret
shërbimi që freskon të dhënat e sistemit të vërtetimit.

6.4.3 Komponentët e vërtetimit (identifikimit)

Ky komponent është krijuar për t’i dhënë siguri aplikative të gjitha sistemeve të
implementuara në Bashkinë e Tiranës. Me “siguri aplikative” kuptohet një tërësi mjetesh
teknologjike të nevojshme për të garantuar që qasja në funksionet e programeve të jetë e
mundshme vetëm për ata që kanë të drejtë. Në një rast më të përgjithshëm, nevoja për të
garantuar sigurinë aplikative shprehet me nevojën për të njohur në mënyrën më të sigurt
personin që po vepron si përdorues i programit dhe për të verifikuar nëse ky subjekt zotëron
privilegjet e nevojshme për të realizuar atë që ai ka ndërmend të kryejë në program.
Në këtë kontekst jepen karakteristikat hardware dhe software.
Hardware:
Disa platforma, në veçanti Sun SPARC me sistem operativ Solaris, Intel IA-32 me sistem
operativ Linux Red Hat AS, Intel IA – 32 me sistem operativ Windows 2008 Server
Software:
1.
2.
3.
4.

BEA WebLogic server versioni 6.1 ose vijues;
Apache Web Server versioni 1.3.26; ose vijues
iPlanet Directory Server versioni 4.16; ose vijues
Oracle 8i DBMS versioni 8.1.7; ose vijues

Të gjithë komponentët e sistemit janë realizuar me teknologjinë EJB për sa i përket
komponentëve të shërbimit dhe me teknologjinë sevlet/JPS për Web ndërfaqe. Komponentët
Java shtjellohen në aplikacionin server BEA WebLogic.
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6.4.4 Komponentët e përpunimit single sign on

Sistemi në fjalë përdor këtë komponent si ndërfaqe të vërtetimit për përpunimin e
SingleSignON.
Ky komponent përdor sistemin e vërtetimit për identifikim e përdoruesve dhe administron
kësisoj seksionin e punës në portal derisa vetë përdoruesi të mos e mbyllë faqen.
Komponenti është realizuar me teknologjinë CGI (Perl) dhe përdor shërbimet Web të
paraqitura nga sistemi i vërtetimit për njohjen e qytetarëve. Gjithashtu përdoret një bazë të
dhënash Oracle 8 për administrimin e statusit të programit, futjen dhe autorizimin e
përdoruesve.
Fluksi tipik i parashikuar për të shfrytëzuar shërbimet e-Tirana është përmbledhur në skemën
në vijim.

Figurë 56 Rrjedha e informacionit

6.5 Përshkrimi i procesit të marrjes së shërbim

Hapi 1
·
·
·

Përdoruesi lidhet me ku është publikuar lista e shërbimeve të mundshme,
Zgjedh link-un për t’u futur në shërbimin e dëshiruar.
E-Tirana i përgjigjet browser-it duke paraqitur formën e hyrjes për identifikimin.

Hapi 2
·
·

Përdoruesi jep të dhënat dhe e-Tirana verifikon vlefshmërinë e tyre duke përdorur
shërbimet Web të paraqitura më sipër.
Komponenti i sigurisë i kthen e-Tiranës identitetin dixhital të përdoruesit në
rast të një identifikimi të suksesshëm ose një mesazh gabimi në rast të një
identifikimi të dështuar.
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Hapi 3
·

E-Tirana ridrejton browser-in e përdoruesit në faqen fillestare të shërbimit
aplikativ duke kryer nxjerrjen e një kodi dhe të dhënave të tjera.

Hapi 4
·

Aplikacioni kryen një thirrje http ndaj serverit të e-Tiranës, duke postuar kodin e
përftuar dhe si përgjigje merr një xml që përfaqëson identitetin dixhital të
përdoruesit të identifikuar.

Hapi 5
·

Në fund, nëse është e nevojshme, programi përdor metodën që mundëson
verifikimin e autorizimeve të përdoruesit.

6.6 Verifikimi i token dhe marrja e identitetit dixhital
Të dhënat e marra nga aplikacioni janë të përbëra nga një token alfanumerik, nga një Time
Stamp[11] dhe nga një kod kontrolli. Detajet e të dhënave të vendosura paraqiten në tabelë:

Tabelë 1: Detajet e të dhënave

Emri
idToken
Timestamp
Mac
kod_shërbimi

Vlera
Njësoj si ata që janë marrë
Njësoj si ata që janë marrë
Njësoj si ata që janë marrë
Kod i konfiguruar tek e-Tirana

Shërbimi e-Tirana verifikon të dhënat e marra dhe i kthen serverit identitetin dixhital të
përdoruesit në format xml. Detajimi i identitetit dixhital paraqitet në Tabelat 2 dhe 3:

Tabelë 2: Detajimi i identitetit dixhital (1)

Emri
Kodi fiskal
Emri

Vlera
Kodi fiskal i përdoruesit
Emri i përdoruesit
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Tabelë 3: Detajimi i identitetit dixhital (2)

Mbiemri
timestamp
paraqitja_e_brend
shme

Mbiemri i përdoruesit
Formati yyyymmddHHMMSS
emri/mbiemri /timestamp/

niveli _i_kontrollit

Kodi që paraqet nivelin e kontrollit

mac

Kodi i kontrollit

Niveli i autentifikimit

6.7 Lista e shërbimeve kryesorë të e-Tiranës
6.7.1 Kërkesa e çertifikatës

Mundëson dhënien dhe printimin e çertifikatës së lindjes, atë të trungut familjar dhe të
martesës të personit ose të pjesëtarëve të familjes së tij.

6.7.2 Ndryshimi i adresës

Për të kërkuar ndryshimin e adresës në vijim të ndryshimit të vendbanimit në Tiranë,
përdoruesi mbush përmes formave Web formularin e kërkesës për ndryshimin e adresës.
Pas mbushjes së formularit, procedura i mundëson qytetarit t’ia dërgojë zyrës përkatëse
dhe të ruajë në kompjuterin e vet formularin e mbushur në format PDF.
Zyra, përmes komponentit përkatës së shërbimit, lexon kërkesën e dërguar dhe aktivizon
procesin anagrafik për ndryshimin e adresës. Pas përfundimit, ajo i përgjigjet përdoruesit me
një e-mail ku bashkëngjitur është dokumenti që përmban rezultatin e kërkesës.

6.7.3 Prenotimi i takimi në Zyrën e Informimit Qytetar

Mundëson prenotimin e takimeve, duke zgjedhur ditën dhe orën e dëshiruar, pranë disa
zyrave dhe sporteleve të qyteti të Tiranës. Një qytetar mund të shohë programin virtual të një
zyre bashkiake dhe të rezervojë një interval kohor pranë atij sporteli, me qëllim kërkimin e
informacionit, tërheqjen ose dorëzimin e dokumenteve, duke pasur në dispozicion një orar
pritjeje specifik, pa qenë nevoja që të përballet me orët e gjata të pritjes.

6.7.4 Llogaritja dhe pagimi i taksave

Në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave
Vendore, bizneset mund të hyjnë duke të shohin detyrimet e taksave që duhet t’i paguajnë
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Bashkisë së Tiranës. Në të ardhmen mund të shikohet mundësia për ofrimin e pagesës direkt
në sistem.

Figurë 57 Portali i llogaritjes së detyrimeve

6.7.5 Konceptimi i shërbimeve për biznesin dhe funksionalitet të tij
Ndërtimi i sistemit të mësipërm të taksave kërkon integrimin midis komponentëve të një aplikacioni,
që përfshijnë një bazë të dhënash operacionale dhe përcaktim unik të strukturës së të dhënave.
Programi i taksave dhe tarifave vendore kryen një sërë funksionesh, të cilat grupohen si më poshtë:
Regjistrimi: Regjistrimi i subjekteve me të dhënat e tyre të përgjithshme. Çdo subjekt identifikohet
me një kod të veçantë. Për secilin subjekt përcaktohen të gjitha llojet e taksave, tarifave dhe
penalitetet që duhet të paguajë.
Llogaritja e detyrimeve dhe regjistrimi i pagesave: Pasi kryhet regjistrimi i të dhënave për
bizneset, fillon përcaktimi dhe llogaritja automatike e detyrimit që duhet të paguajë subjekti sipas
llojit të taksave, tarifave si dhe gjobat e mundshme.
Kontrolli: Ndjekja e detyrimeve për çdo subjekt nëpërmjet raporteve të shumta. Mbrojtja e bazës së
të dhënave nga hyrjet e paautorizuara. Ndërtimi i historikut të përdoruesve të programit.
Gjenerimi i raporteve: Gjenerimi i një shumëllojshmërie raportesh; për të gjitha taksat, tarifat dhe
çdo lloj tjetër detyrimi që mbartin subjektet e regjistruara, detyrimet dhe likuidimet për çdo subjekt
etj.
Module që mund të shtohen në të ardhmen janë:
Një modul shumë i rëndësishëm i këtij aplikimi është lidhja nëpërmjet një moduli me programin që
përdor sot QKR me qëllim filtrimin e të dhënave të regjistrimit dhe përdorimin e këtyre të dhënave.
Gjithashtu, sistemi ka mundësi lidhjeje nëpërmjet një moduli me sistemin bankar, me qëllim
shkarkimin e tabelave të likuidimeve nga ky sistem në sistemin e brendshëm të drejtorisë dhe kryerjen
e rakordimit të të dhënave automatike, duke shmangur kontrollin manual.
Moduli bën të mundur marrjen nga programi të të gjitha pagesave të kryera nëpërmjet bankës nga
subjektet taksapagues (nëpërmjet një baze të dhënash) duke eliminuar hedhjen në mënyrë manuale të
pagesave nga sektori i financës duke marrë për bazë elementë të përbashkët kodin vendor, kodi unik i
identifikimit, emrin e subjektit, emër, atësi, mbiemër si dhe vlerën e detajuar sipas taksës/tarifës.
Në një të ardhme të afërt aplikacioni do të lidhet me një modul edhe me sistemin GIS të Bashkisë së
Tiranë.
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Kapitulli 6.
Shërbimet mobile

Figurë 58 Shërbimet Mobile

8.1 m-shërbimet

Në Bashkinë e Tiranës është realizuar një projekt studimor për implementimin në një të
ardhme të shërbimeve me anë të telefonit. Sistemi i aplikimit të m-shërbimeve është
konceptuar si një platformë bashkëkohore e ndërveprimit të sigurt për shkëmbimin elektronik
mobile të dokumenteve në sektorin publik[12]. Qëllimi i këtij aplikimi është të krijojë një
platformë lehtësisht të zbatueshme në struktura me infrastrukturë teknologjike ekzistuese, pa
ndërmarrë investime shtesë.
Kjo platformë është testuar në Bashkinë e Tiranës, duke mundësuar që shërbimet
administrative të mund të jepen edhe duke përdorur pajisje mobile.
Në këtë kontekst, në këtë kapitull do të trajtojmë një strukturë mobile, duke i vënë një theks
të veçantë sigurisë së komunikimit midis rrjetit mobile dhe infrastrukturës ekzistuese të
bashkisë.
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8.2 Paraqitja arkitekturore e platformës të m-shërbimeve

Meqenëse platforma e përgjithshme e m-shërbimeve është e bazuar në disa shtresa dhe në
disa shërbime të jashtme, ajo mund të zhvillohet si një sistem i lehtë-menaxhueshëm, që
ofron maksimumin e besueshmërisë dhe qëndrueshmërisë. Për të zhvilluar këtë sistem, si
klientët fiks, ashtu edhe ata mobile komunikojnë me një shtresë ndërvepruese, e cila
funksionon si një pikë qasje kryesore (Access point)[13]. Pasi një mesazh konsiderohet i
vlefshëm, ai dërgohet në bërthamën e platformës, duke u paraqitur si një shtresë e dedikuar,
që mban shërbimet e nevojshme që ofrojnë funksionalitetet bazë: mekanizmat e
identifikimit/autorizimit, njoftimit dhe ruajtjes. Ky funksion bazë është i ndarë nga shërbimet
aktuale që ofron institucioni. Kështu, në rast se do të kemi dështim të sistemit në nivel
shërbimi të bashkisë, të gjitha proceset si: qasja në platformë, tërheqja e dokumenteve dhe
dërgimi i mesazheve, do të vazhdojnë të funksionojnë. Menaxhimi dhe aprovimi i të gjitha
dokumenteve zyrtare mundësohet nga sistemi ekzistues i bashkisë, me të cilin është e lidhur
platforma e m-shërbimeve.

Figurë 59 Arkitektura e platformës
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8.2.1 Platforma e m-shërbimeve përbëhet nga 5 shtresa[11]

Shtresa e klientit (Nyja A) përbëhet nga komponentët që i nevojiten një përdoruesi për të
realizuar qasjen në sistemi, pajisjet mobile të klientëve (Nyja A1) dhe klientët fiks që
aplikojnë nëpërmjet e-shërbimeve (Nyja A2).
Shtresa e ndërveprimit (Nyja B) mundëson komunikimin e dy komponentëve: Shtresa e
Menaxhimit Mobile për qasjen në platformën e m-shërbimeve nëpërmjet pajisjeve mobile
dhe Shtresa e Menaxhimit Web[26] për qasjen në platformë duke përdorur browser-at.
Menaxhuesi i Sigurisë së Mesazheve është përgjegjës për implementimin e elementeve të
sigurisë në platformë, si dhe për identifikimin e përdoruesve.
Shtresa e parë në nivel shërbimi (Nyja C) përmban shërbimet bazë dhe bërthamën e
platformës:
–

Menaxhimin e shërbimeve të komunikimit ndërmjet Nyjes B dhe Nyjes C.

–

Zbatimin e politikave për autorizimin e klientëve në platformë.

–

Menaxhuesi i detyrave për menaxhimin e të gjitha detyrave dhe shërbimeve të lidhura
me dokumentet.

–

Shërbimi i njoftimit për krijimin dhe dërgimin e mesazheve njoftuese nëpërmjet SMS
ose e-mail-it.

–

Arkivimi i kërkesave të përhershme (si e/m-faturat) duke përdorur bazën e të dhënave
XML.

–

Shtresa e ndërfaqes që mundëson komunikimin me sistemet ekzistuese të bashkisë.

Shtresa e dytë në nivel shërbimi (Nyja D) përmban shërbimet që përdorin BPEL (Business
Process Execution Language) [12] për ndërveprimin mes shërbimeve.
Shtresa e integrimit (Nyja E) mundëson lidhjen me komponentët ekzistues.
–

Serveri STS (Secure Token Services)[13] për identifikimin dhe autorizimin duke
lëshuar një SAML (Security Assertion Markap Language)[14]. Kjo e fundit është e
nevojshme për përdoruesit në mënyrë që të identifikohen dhe autorizohen në
platformë.

–

Serveri TSA (Time Stamping server)[9] për të vulosur orën dhe datën e dokumenteve
zyrtare.

–

Shërbimet PKI (Public Key Infrastructure)[15] të paraqitura nëpërmjet XKMS (XML
Key Management Service)[9] që realizon funksione të ndërlikuara PKT[25], si
vlefshmëria e çertifikatave nga pajisjet mobile.

–

Një arkivë UDDI (Universal Description Discovery and Integration)[16] për ruajtjen e
URL-ve të bashkive që përdorin sistemin e m-shërbimeve.
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Në platformën e mësipërme përdoren tipe të ndryshme të ndërfaqeve: HTTP/HTTPS për
sistemet Web-based dhe për komunikim me TSA, Shërbimet Web (SOAP - Simple Object
Access Protocol)[17] që mundësojnë komunikimin e shtresave të ndryshme dhe EJB-ve
(Enterprise Java Beans)[18] të përdorura më tepër për komponentët e komunikimit të
shtresave të brendshme.

Figurë 60 Klasat dhe ndërfaqja e m-shërbimeve

8.3 Funksionaliteti i platformës së m-shërbimeve

Për të testuar platformën e m-shërbimeve është implementuar një shërbim specifik, që ofrohet
nga institucioni:
Çertifikata nëpërmjet shërbimit mobile është një shembull specifik shërbimi i qarkullimit
të sigurt të dokumenteve, me anë të të cilit realizohet komunikimi i e/m dokumenteve
ndërmjet qytetarit dhe institucionit publik. Më poshtë është paraqitur procesi teknik i
realizimit të dërgimit/marrjes së një çertifikate nëpërmjet celularit, në platformën mshërbimet.

78

Figurë 61 Procesi i dërgimit/marrjes së çertifikatës

1. Një përdorues mobile regjistrohet në platformën m-shërbimet të implementuar në
bashki.
2. Përdoruesi mobile duhet të ketë një aplikacion mobile për m-shërbimet të instaluar në
telefonin e tij.
3. Ky përdorues mobile duhet të ruajë një çelës privat dhe një çertifikatë X.509v3
aplikacionin mobile.

[3]

në

4. Aplikacioni mobile duhet të jetë në gjendje të aksesojë një skedar konfigurimi
specifik që përmban URL-të[19] dhe emrat e serverit XKMS, serverit STS[20] dhe
serverit TSA. Të gjitha bashkitë me këtë platformë do të përdorin të njëjtët XKMS,
STS dhe TSA servera[21].
5. Çertifikatat e serverave STS, XKMS dhe TSA duhet të ruhen në aplikacionin e mshërbimeve.
6. Kopjet e çertifikatave të bashkive duhet të ruhen në serverat XKMS[22] dhe STS.
7. Kërkesa për mÇertifikatë duhet të përmbajë numrin e celularit të kërkuesit.
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Figurë 62 Forma e aplikimit
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Kapitulli 7
Teknologjia

Figurë 63 Teknologjia

7.1 Teknologjia e përdorur

Objektivi i kësaj analize është që të japë detaje të caktuara së pari në lidhje me
sistemin, regjistrimin dhe autentifikimin në e-Tirana dhe pastaj për disa nga
shërbimet më të detajuara.

7.1.1

Specifikimi hardware

Faqja Web + Komponenti e Regjistrimit + Aplikimet (kemi marrë në
konsideratë një zgjidhje minimale, por që lejon shkallëzim) do të kërkojnë 2
deri në 4 servera aplikimi Intel IA-32, me sistem operativ Linux Red Hat AS.

Tabelë 4: Sistemi i autentifikimit

Serveri i
autentifikimit

I suportuar nga platforma të ndryshme dhe në veçanti Sun
SPARC me sistem operativ Solaris, Intel IA-32 me sistem
operativ Linux Red Hat AS operating system, Intel IA-32 me
sistem operativ Windows 2008.

Directory server

Çdo server i aftë të hostojë një directory server software

Database server

Cdo server i aftë të hostojë një database oracle
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7.1.2 Liçensat e programeve
Tabelë 5 Programet që kërkojnë faqja, komponentja e regjistrimit dhe aplikacionet

Web server
Application Server

Apache Web Server
Server BEA WebLogic versioni 6.1 ose
më shumë

Open source

Database
Database
Gjuhët e programimit

Mysql 5
Oracle
Perl + PHP + JSP

Open source

Tabelë 6 Sistemi i autentifikimit

Web server

Server Apache Web Server

Open source

versioni 1.3.26 ose më lart
Application Server

Server BEA WebLogic versioni 6.1 ose
më shumë

Ldap Server

Server iPlanet Directory

Database

versioni 4.16 ose më shumë
Oracle 8i DBMS

7.1.3 Njohuritë e nevojshme për të përdorur dhe modifikuar sistemin
Tabelë 7 Njohuritë e nevojshme për të përdorur sistemin

Njohuri për gjuhën SQL
Sistemi i autentifikimit

Administrator Oracle

Sistemi i përgjithshëm

Eksper në Unix ( në mënyrë që të
menaxhohet Web Server, Mysql server,
Ldap server, etc. )
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Tabelë 8 Njohuritë e nevojshme për të modifikuar sistemin

Faqja Web + Komponentja e
regjistrimit + Aplikimet

Zhvillues të Html / CSS interface

Zhvillues aplikimesh me njohuri nga gjuhët
e programimit Perl, PHP, Java,
Ekspert në mySQL
Autentifikimi i Systemit

Zhvillues të Html / CSS interface
Programues në Java
Administrator Ldap
Administrator Oracle

Sistemi në përgjithësi

Ekspert në Oracle

7.2 Teknologjia e shërbimeve

Procesi i regjistrimit përdor dy aplikime:
·
·

Aplikimi që përdoret nga qytetari
Aplikimi që përdoret nga punonjësi i sportelit.

Komponentët e përdorur në procesin e regjistrimit nga aplikimet paraqiten në
tabelën më poshtë.

Tabelë 9 Komponentët e përdorur në procesin e regjistrimit

Emri i komponentit

Përshkrimi

Tipologjia

Aplikimi që përdor
qytetari

Regjistrimi i qytetarit

Web application

Aplikim ueb-based

Jsp, Java, Xhtml/CSS3
Web application

Aplikimi që përdor
nëpunësi i bashkisë

Jsp, Java, Xhtml/CSS3
Regsp

Database i përdoruesve të
regjistruar

Database oracle 8

BPR

Database arkivi i gjendjes

Database oracle 8

civile të qytetit të Tiranë
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User Manager Server

Shërbimet për krijimin e
përdoruesve në sistemin e
autentifikimit.

Qeb services

PDF server

Shërbim Web-based për
printimin e kartës së qytetarit

http/xml

Server për E-mail

Mail server per dërgimin

Mail server

(Hulc)

e-mail
Tabelë 10 Komponentët e përdorur për dhënien e çertifikatave

Aplikimi Web
Baza e të dhënave
Servera të tjerë të përdorur

CGI (Perl), XHTML/CSS3
MySQL 5
- Gjenerues PDF, stampues kohe

Aplikim në Web

- Sistemi i Menaxhimit të
Dokumenteve
JSP, XHTML/CSS3

Baza e të dhënave

Oracle 8

Figurë 64 Skema e përgjithshme e teknologjisë së përdorur
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Kapitulli 8
Siguria e informacionit në ambientin e punës së Sistemit të Menaxhimit të
Informacionit dhe të e-shërbimeve

Figurë 65 Siguria e Informacionit

8.1 Parimet bazë të sigurisë së informacionit
Për më shumë se 20 vjet, parimet bazë të sigurisë se informacionit janë
konsideruar:
•

Besueshmëria (Confidentiality),

•

Integriteti (Integrity)

•

Vlefshmëria (Availability)

Këto mund të quhen gjithashtu edhe objektivat që synojnë të arrijnë një plan
sigurie dhe njihen si “Treshja CIA”.
Besueshmëria

Sistemi
Integriteti

Vlefshmëria
Figurë 66 Parimet e Sigurisë se informacionit
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Një përkufizim i ri i Sigurisë se Informacionit është: ruajta e besueshmërisë,
integritetit dhe vlefshmërisë së të dhënave dhe informacionit.
8.1.1. Besueshmëria
Me besueshmëri të informacionit nënkuptojmë kufizimin e autorizimeve për
aksesin në informacion. Ajo përfshijnë mjetet për mbrojtjen e fshehtësisë dhe
ato të mbrojtjes së pronësisë se informacionit. Niveli i caktuar i besueshmërisë
përdoret për të vendosur masat e nevojshme të sigurisë për mbrojtjen nga
aksesimi i paautorizuar i tij apo nga zbulimi i tij.
Besueshmëria siguron që vetëm personat e autorizuar të mund të aksesojnë një
informacion të caktuar.
Besueshmëria është një kusht i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm për të
siguruar informacionin konfidencial të një institucioni.

8.1.2. Integriteti
Në sigurinë e informacionit, integriteti nënkupton që të dhënat nuk mund të
krijohen, fshihen apo ndryshohen pa pasur autorizimin e nevojshëm.
Gjithashtu, kjo nënkupton që të dhënat e ruajtura në një pjesë të një baze të
dhënash të shpërndarë, duhet të jenë në përputhje më të dhënat në baza të tjera
të dhënash me të cilat ajo është e lidhur.

8.1.3. Disponueshmëria
Nënkupton që informacioni, sistemi kompjuterik që e përpunon atë dhe
kontrollet e sigurisë që e mbrojnë këtë informacion, janë njëkohësisht të
vlefshëm dhe funksionojnë në mënyrë të saktë kur ky informacion është i
nevojshëm. E kundërta e disponueshmërise është Denial Of Service (DOS).
Pra informacioni është i disponueshëm në qoftë se është i aksesueshëm në çdo
kohe nga përdoruesit e tij. Sistemi duhet të mirëmbahet vazhdimisht që të
mundësojë disponueshmërine e informacionit të tij.

8.2 Parimi i privilegjit minimal (the principle of Least privilege)

Ruajtja e besueshmërise, integritetit dhe disponueshmërise arrihet nëpërmjet
implementimit te disa praktikave të sigurisë, të cilat bazohen në një nga
parimet bazë të sigurisë së informacionit, të njohur si “Parimi i Privilegjit
Minimal[27]”.
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Ky parim thekson që çdo objekt ( përdorues, administrator, program, sistem,
burim, etj ), duhet të këtë vetëm ato privilegje te domosdoshme për të kryer
detyrat e tij. Si rrjedhim, ky parim është një bazë e rëndësishme për të
kufizuar ekspozimin e një institucioni apo organizate ndaj sulmeve, si dhe nga
dëmet që ato mund të shkaktojnë. Ky përbën dhe synimin kryesor të
sulmuesve te sistemit: të gjejnë mënyra për të përfituar sa me shumë privilegje
në sistemin ku kërkojnë të futen.
Kuptohet që privilegjet përshkallëzohen për çdo përdorues të sistemit.
Administratori është ai që zotëron të gjitha privilegjet e mundshme mbi çdo
burim, program apo informacion në sistem. Privilegjet për çdo përdorues
tjetër, vendosen nga administratori në varësi të rolit që ka ky përdorues në
institucion apo kompani, si dhe ne bazë të detyrave që ai duhet të kryejë.
Ka mjaft programe të cilët ndihmojnë një administrator, të vendosë privilegjet
e përdoruesve të tij. Një ndër këto programe është Windows Active Directory,
i cili instalohet mbi një sistem operativ si Windows Server 2003-2008 dhe
ndihmon ne vendosjen e privilegjeve të çdo personi që është i lidhur me këtë
server, mbi çdo skedar ose të dhënë të ruajtur në këtë Server.

8.3 Nevoja e institucioneve dhe bizneseve për siguri të informacionit

Institucionet dhe kompanitë e sotme investojnë në sigurinë e informacionit,
ashtu si edhe në të gjitha projektet e tjera të rëndësishme të tyre, duke pritur
prej këtij investimi një përfitim monetar, ose në formën e përmirësimit të emrit
të mirë të institucionit apo kompanisë në periudhë afatgjatë.
Shumë institucione apo biznese e kanë të pamundur të zhvillojnë aktivitetin e
tyre pa përfunduar më parë detyrat e tyre në lidhje me sigurinë e
informacionit. Për shembull, si mundet një kompani që prodhon software të
ndaje me biznese apo përdorues të tjerë produktet e saj, që i zotëron
intelektualisht sipas ligjit të të drejtave të autorit, në qoftë se nuk ka investuar
në mbrojtjen e këtij aseti dhe në kontrollin e aksesit ndaj tij? Si mundet një
institucion, për shembull një bashki, të ofrojë shërbime online që kërkojnë
qasje tek të dhëna sensitive, siç janë të dhënat e qytetarëve, pa siguruar më
parë mbrojtjen e këtyre të dhënave?
Një mënyrë për të llogaritur koston e mungesës se sigurisë se informacionit në
një kompani është të llogarisim koston e:
·
·
·

Publicitetit të keq
Humbjes se produktivitetit
Rifitimit të besimit të partnereve dhe furnizuesve
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·

Rregullimi i gabimeve të bëra, etj

Më poshtë do të tregohen shkurtimisht disa shembuj të kompanive të mëdha
në degë të ndryshme të industrisë, që kanë vuajtur pasojat e mungesës së
sigurisë së informacionit:
8.3.1 Shembull2 - Dëmtimi i imazhit të kompanisë nga vjedhja e
informacionit konfidencial të saj
Ndërkohe që humbja e prodhimit mund të sjellë probleme serioze ekonomike
për një biznes, humbja e të dhënave personale të klientëve dhe informacioneve
të tjera kritike për një biznes, mund të jetë shkatërruese për të.
Kohet e fundit, 17000 punonjës të një prej kompanive më të mëdha
farmaceutike në botë “Pfizer”, i gjetën informacionet e tyre personale të
postuara në internet, pasi një punonjës i departamentit të shitjeve të
kompanisë, instaloi një program që ndante informacionin midis përdoruesve të
tij (file sharing). Përdorues të këtij programi nga jashtë kompanisë i vodhën
këto informacione dhe i publikuan në internet. Pra, mjafton një gabim i vogël
nga një punonjës i vetëm në një kompani gjigantë, për t’i sjellë kompanisë
dëme katastrofike, që rrjedhin nga mungesa e besimit të konsumatoreve apo
furnizuesve të kompanisë drejt saj, për shkak të një gabimi sigurie.
8.3.2. Shembull3 - Humbjet monetare për shkak të vjedhjes se
dokumenteve konfidenciale të biznesit

Në vitin 2006, një kompani e madhe ishte viktime e një vjedhjeve masive të
qindra mijëra dokumenteve të rëndësishëm të saj. Ishte një punonjës i saj, i cili
vodhi 320.000 skedarë individualë dhe dokumente gjatë një periudhe 3
vjeçare, duke i shkaktuar një dëm që vlerësohet midis $5 bilion dhe $15 bilion.
Ky rast ilustron nevojën e kompanisë për të monitoruar dhe për të kontrolluar
aksesin e informacionit duke vendosur privilegje.

8.4 Teknologjitë me të kërkuara të sigurisë për vitin 2011

Nga përfundimet e marra nga një pyetësor online i realizuar në vjështën e vitit
2010 nga Frost&Sullivan4, të cilit ju përgjigjen 7548 punonjës të specializuar
2

Associative Press, “Ex-Pfizer Employee Sues for Data Breach,” July 20, 2007.
http://www.essential.co.uk/pdf/websense/whitepapers/Kahn_White_Paper_Q307.pdf

3

Kompani e madhe prodhuese e aeroplanëve në Amerike
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në sigurinë e informacionit në kompani të ndryshme në më shumë se 100
vende të botës, u arrit në përfundimin e përmbledhur në tabelën e
mëposhtme[28]:

Figurë 67 Teknologjitë e sigurisë që kompanitë kanë planifikuar të investojnë në 12
muajt e ardhshëm

Nga tabela vërehet se teknologjitë e sigurisë në të cilat kompanitë në mbarë
botën kanë programuar të investojnë gjatë vitit 2011 janë kryesisht:
· Teknologjitë e sigurimit të rrjetave Wireless
· Biometria
· Zgjidhjet për vazhdueshmërinë dhe mbijetesën e biznesit në raste
katastrofash
· Metodat e kapjes se ndërhyrjeve në rrjet
· Kriptografia
Përdorimi i gjerë i pajisjeve pa tela (Wireless) në këto vitet e fundit, rritja e
numrit të pikave të aksesit wireless (Access points) dhe të pajisjeve të
lëvizshme, ka sjellë si rrjedhim dhe përdorimin e teknologjive për mbrojtjen e
informacionit në këto pajisje si dhe në transaksionet që kryhen nëpërmjet tyre.
Kjo tendence është rritur kryesisht këtë vit për shkak të problemeve që kanë
hasur disa kompani të ndryshme, për shkak të pakujdesive të tyre gjatë
komunikimit të të dhënave në rrjetat wireless.

4

Kompani amerikanë që ofron shërbime studimi dhe konsulence për biznese në mbarë botën
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Rasti më i rëndë i vjedhjes se informacionit të raportuar deri më sot është ai i
Kompanisë TJX5, që zotëron rreth 2400 dyqane në SHBA, Kanada dhe Angli.
Në Maj të vitit 2007, kjo kompani raportoi se i kishin vjedhur informacionin
personal të rreth 45.7 milion konsumatoreve të saj, për shkak se disa sulmuesit
e kumjuterave (Hackers) kishin kontrolluar transaksionet e kryera me anë të
një rrjeti wireless të pasigurt midis dy prej dyqaneve të kësaj kompanie.
Informacioni konfidencial që këto dy dyqane këmbenin me njëri-tjetrin
përmbante dhe numrat e kartave të kreditit dhe passwordet e klientëve që sapo
kishin bërë blerje në këto dyqane, të dhëna këto që u përdoren më pas nga
sulmuesit e kompjuterave (Hackers).
Ky shembull, së bashku me shumë raste të tjera vjedhjesh të ngjashme me të, i
kanë ndërgjegjësuar kompanitë në mbarë botën për të investuar më shumë në
sigurinë e rrjetave wireless.
Gjithashtu përdorimi më i gjerë i biometrisë, kriptografisë dhe metodave të
kapjeve të ndërhyrjeve, tregojnë që informacionit të rëndësishëm po i
kushtohet kujdesi i nevojshëm. Këto teknologji të fundit garantojnë në mënyrë
pothuajse të sigurt, bllokimin e aksesit të paautorizuar ndaj informacionit
konfidencial për institucionet dhe bizneset e mëdha.

8.5 Ndërtimi i planit të sigurisë

Një plan i plotë i sigurisë së informacionit të një institucioni apo biznesi duhet
të ndjekë këto 5 hapa[29] :
1.
2.
3.
4.
5.

Inventarizimi i informacionit.
Reduktimi i sasisë se informacionit.
Mbrojtja e informacionit.
Fshirja e informacionit që klasifikohet si i panevojshëm.
Krijimi i një plani për t’ju kundërpërgjigjur aksidenteve të sigurisë.

8.5.1. Inventarizimi i informacionit
Siguria efektive e të dhënave fillon më inventarizimin e informacionit që
disponohet nga institucioni apo kompania dhe identifikimin e personave që e
aksesojnë atë. Duhet kuptuar gjithashtu se si informacioni lëviz brenda dhe
jashtë institucionit, për të gjetur të gjitha dobësitë që mund të bëhen shkak i
dëmtimeve të informacionit. Mund të gjesh mënyrat më të mira për të
mbrojtur informacionin, vetëm në qoftë se ke zbuluar të gjitha rreziqet:
5

C|Net News.com, TJX says 45.7 milion customer records were compromised
http://news.cnet.com/TJX-says-45.7-million-customer-records-were-compromised/21001029_3-6171671.html
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·

·

Kryhet një inventar i të gjithë kompjuterëve, laptopeve, disqeve, etj për
të gjetur se ku institucioni apo kompania ruan të dhënat e rëndësishme,
si dhe një klasifikim të tipit të informacionit që ruhet dhe
vendndodhjes se tij.
Analizohet se si lëviz informacioni brenda dhe jashtë institucionit apo
kompanisë.

Kjo realizohet në bashkëpunim me departamentet e institucionit apo
kompanisë si Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, i Burimeve
Njerëzore, Kontabilitetit, Financës, Marrëdhënieve me publikun, etj. Në këtë
mënyrë krijo një tablo të qartë të:
·
·
·
·
·

Personave që dërgojnë informacion drejt institucionit apo kompanisë,
si për shembull klientët, bankat, furnitorët, etj.
Si informacioni arrin në biznesin tuaj, për shembull me e-mail, nga një
faqe web, etj
Çfarë lloj informacioni ruhet dhe ku në secilën nga pikat e hyrjes se
informacionit?
Kush ka ose mund të këtë akses në këtë informacion konfidencial?
Bëhet gjithashtu dhe një analizë e plotë dhe e hollësishme e ligjeve që
veprojnë në vend, në lidhje me ruajtjen dhe përdorimin e informacionit
të rëndësishëm personal dhe sigurinë e këtij të fundit.

8.5.2. Reduktimi i sasisë se informacionit

Qëllimi është të zvogëlojmë sasinë e informacionit, duke mbajtur vetëm ato të
dhëna që janë të nevojshme për institucionin apo biznesin.
Në qoftë se nuk kemi një nevojë të ligjshme për disa informacione personale
që disponohen, atëherë nuk e ruajmë këtë informacion. Në qoftë se kemi një
nevojë të ligjshme për këtë informacion, e mbajmë atë për aq kohë sa
nevojitët.
Informacionet e ndjeshme si numrat e kartave të kreditit të klientëve, apo
numrat e sigurimeve shëndetësore, nuk duhen mbajtur nëse nuk nevojiten,
pasi janë një informacion tepër konfidencial dhe mund të sjellë probleme
ekonomike dhe ligjore në raste të humbjes ose vjedhjes se këtij informacioni.

8.5.3 Mbrojtja e informacionit

Pasi janë kompletuar me sukses të dyja fazat e mësipërme dhe është
përcaktuar lloji i informacionit që duhet të ruajmë, është mjaft e thjeshtë që në
bazë të rëndësisë se këtij informacioni të përdorin dhe metodat dhe
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teknologjitë e përshtatshme për ta ruajtur atë. Planet më efektive të sigurisë se
të dhënave merren me këta 3 komponentë të rëndësishëm të sigurisë:
1.
2.
3.

Siguria fizike
Siguria elektronike
Trajnimi i punonjësve

8.5.3.1 Siguria fizike

Edhe në ditët e sotme, një pjesë e mirë e humbjes se informacionit ndodh në
mënyrat më tradicionale-nëpërmjet humbjes ose vjedhjes se dokumenteve.
Kështu që është shumë e rëndësishme të izolojmë fizikisht këto të dhëna.
a. Ruaj dokumentet e printuar, hard disqet, kasetat, etj, në një dhome
ose kabinet që aksesoret vetëm nga disa persona të autorizuar.
Ruaj të dhënat e këtyre personave që mund të aksesojnë këtë
informacion.
b. Implemento metodat e duhura të kontrollit të aksesit në ndërtesë
në përgjithësi dhe në zyra të caktuara në veçanti.
c. Përdor pajisjet si UPS për të mbrojtur informacionin e dosjeve
tuaja nga tensioni i lartë ose mungesa e energjisë elektrike.
8.5.3.2 Siguria elektronike

Përbëhet nga këta komponentë:
·

Sigurimi i rrjetit
i. Identifiko kompjuterat dhe server-at ku ruhet informacioni
i rëndësishëm.
ii. Vlerëso të gjitha dobësitë e këtyre lidhjeve për të
parashikuar sulmet e mundshme.
iii. Enkripto informacionin e rëndësishëm që ia dërgon një
pale të tretë, nëpërmjet një rrjeti publik. Duhet të
enkriptohet edhe posta elektronike në qoftë se përmban të
dhëna konfidenciale.
iv. Instalo dhe përditëso në secilin kompjuter dhe server të
rrjetit tuaj një program antivirusi dhe antispyware.

·

Manaxhimi i fjalëkalimeve

Kontrolli i aksesimit te informacionit të rëndësishëm fillon duke i detyruar
punonjësit të përdorin fjalëkalime të “forta”. Kjo nënkupton që fjalëkalimet
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duhet të jenë me më shumë se 8 karaktere dhe me fjalë sa me të komplikuara,
që nuk gjenden në fjalor. Gjithashtu, për informacionet shumë të rëndësishme
duhen përdorur skema te ndryshimit të vazhdueshëm të fjalëkalimeve.
·

Sigurimi i Laptopeve

Kufizoni përdorimin e laptop-eve vetëm për ata punonjës që kanë vërtet
nevojë për ta për të kryer punët e tyre. Sigurohuni që informacioni i tyre ka
vërtet nevojë që të ruhet në një laptop dhe në qoftë se jo, mundohu ta evitoni
këtë. Fshijeni këtë informacion me një “program Wiping” që i fshin të dhënat
duke mbishkruar informacion tjetër mbi to, pasi fshirja e zakonshme nuk është
e sigurt, sepse të dhënat vazhdojnë të qëndrojnë në hard diskun e laptopit dhe
mund të rikuperohen me disa programe të caktuara.
Kërkoji punonjësve që përdorin laptop që t’i ruajnë ato në vende të sigurta për
të evituar vjedhjet.
Siguroni laptopet me metoda të tjera sigurie përveç user name password, si
psh biometrinë
·

Firewall-et

Përdorni të paktën një firewall për të mbrojtur informacionin tuaj nga sulmet e
Hacker-ave, ndërsa është i lidhur mer internetin. Firewall-i është një software
ose një pajisje e dizenjuar për të bllokuar aksesin e te huajve në rrjetin tuaj të
brendshëm dhe anasjelltas.

·

Aksesimi wireless dhe remote

Pasi të keni përcaktuar të gjitha pajisjet pa tela si laptopet, telefonat celulare
me akses në internet, skanerat e inventarit, etj fillo të vendosësh të drejtat
secilës pajisje për të aksesuar rrjetin wireless. Ekzistojnë shumë metoda,
software dhe protokolle për të realizuar sigurinë në këto rrjeta.
·

Metodat e gjetjes se ndërhyrjeve

Për të gjetur ndërhyrjet në rrjet konsideroni përdorimin e një sistemi të
detektimit te ndërhyrjeve si dhe ta përditësoni atë vazhdimisht për të qene sa
me efektiv.
Monitoroni vazhdimisht skedarët e Log, që tregojnë aktivitetet që ndodhin në
rrjet. Në këtë mënyrë mund të gjeni dhe t’i përgjigjeni sulmeve. Gjithashtu, në
raste te një sulmi, me anë te log ju mund të gjeni se cilët kompjutera dhe të
dhëna janë kompromentuar.
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8.5.3.2 Trajnimi i punonjësve

Edhe në qoftë se plani i sigurisë mund te shkruhet shumë mirë, efektiviteti i tij
varet vetëm nga aftësia e punonjësve për ta implementuar atë. Duhet të
shfrytëzohet koha e mjaftueshme për t’ia shpjeguar rregullat stafit dhe të
realizohet trajnimi i tij për të përdorur metodat dhe proceduarat e mbrojtjes në
mënyrën e duhur. Një staf i mirëtrajnuar është mbrojtja me e mirë kundrejt
vjedhjes apo shkeljeve.

8.5.4 Fshirja e informacionit të klasifikuar si të panevojshëm

Edhe ato informacione që mund të duken si te vjetëruara (trash), mund te
shndërrohen në një minë te vërtetë ne rastet e vjedhjeve te informacionit.
Duhen implementuar masa te eliminimit të informacionit sipas rëndësisë dhe
formës në të cilën është ky informacion i padobishëm. Në rast se informacioni
është në formë të shtypur, mund të përdoren makineri për eleminimin e tij. Në
qoftë se informacioni është i ruajtur në kompjuterat e kompanisë, përdor
programe “Wipe”, të cilët mbishkruajnë informacion mbi të, duke e bërë te
pamundur që ai të rikuperohet nga çdo lloj programi tjetër.

8.5.5 Krijimi i një plani për t’ju kundërpërgjigjur aksidenteve të
sigurisë

Përdorimi i këtyre hapave dhe metodave, nuk garanton që informacioni të jetë
totalisht i sigurt, prandaj një plan i mirë i sigurisë duhet të parapërgatisë të
gjitha hapat e nevojshme për t’ju kundërpërgjigjur çfarëdolloj sulmi te
mundshëm për të minimizuar humbjet e institucionit apo biznesit nga ku sulm.
Për këtë:
·

Analizohen të gjithë incidentet e sigurisë menjëherë sapo ato ndodhin
dhe identifikohen të gjitha dobësitë dhe kërcënimet e mundshme prej
tyre.
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·

Vendoset se kush duhet njoftuar në raste incidentesh për të marre
masat përkatëse, por gjithashtu duhen renditur edhe personat jashtë
institucionit apo kompanisë që duhen njoftuar për incidentin e ndodhur
si për shembull: disa konsumatorë, biznese të prekur nga ky incident,
zyra ligjore, qytetarë, etj.

8.6 Arkitektura e mjedisit të sigurisë së institucionit apo kompanisë
8.6.1 Arkitektura me 3 shtresa (thre- tiered architecture)

Në këtë paragraf do të ndërtojmë një projekt sigurie për një mjedis institucioni
apo biznesi, duke u bazuar ne arkitekturën me 3 shtresa. Sipas kësaj
arkitekture, siguria e informacionit duhet të aplikohet ne tre shtresa logjike.
Tre shtresave të cilave do t’i referohemi dhe komponentët e përfshirë në
secilën shtrese, tregohen ne figurën e mëposhtme dhe janë[30]:
1.
2.
3.

Shtresa Llogjike e Prezantimit
Shtresa Logjike e Biznesit
Shtresa Llogjike e të dhënave

Kjo është një ndarje llogjike dhe jo fizike e kompanisë.

Figurë 68 Shtresëzimi i mjedisit tipik te një institucioni apo kompanie
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8.6.2 Komponentet kryesore që përbëjnë arkitekturën me tre shtresa:

Siç tregohet ne figurë komponentët që përbëjnë çdo shtresë janë:

8.6.2.1. Shtresa e prezantimit

Në këtë shtresë përfshihen të gjitha pajisjet e lidhura në rrjetin e brendshëm të
institucionit, të cilat përdoren nga personeli i saj si për shembull kompjuterat
desktop, laptoper, printerat, skanerët, etj.
Gjithashtu, përfshihen edhe pajisjet e lëvizshme që lidhën me rrjetin e
kompanisë me anë të rrjetit pa tela (Wireless), si dhe ndërfaqja me të cilën
komunikojnë me rrjetin e brendshëm qytetarët dhe bizneset.

8.6.2.2. Shtresa e llogjike e Biznesit

Në këtë shtresë kemi përfshirë pajisje më të specializuara, pa të cilat
institucioni nuk do të funksiononte. Më poshtë po i përshkruajmë shkurtimisht
përbërësit kryesorë të kësaj shtrese:
·

Domain Name server

Këta janë server-at që shërbejnë për të përkthyer URL (Uniforme Address
Resource) në adresa IP, të cilat kuptohen nga browser-i. Pra, sa herë që ne
kërkojmë të hapim një faqe dhe shënojmë ne dritaren e Browser-it adresen e
saj URL si psh www.tirana.gov.al, është domain server-i që e përkthen këtë
adrese në një formë të kuptueshme nga kompjuteri si psh : 80.78.67.131. Ky
server vepron sipas protokollit DNS (Domain Name Service) i cili i vendos një
emër, duke ju përmbajtur “Hapësirës se mundshme” dhe formatit të emrave të
paracaktuar nga administratori i rrjetit. Kompanitë e mëdha përdorin dy ose
me shumë DNS Server-a që të mund te përdoren për raste kur server-i primar
dështon, sepse mungesa e një DNS server-i bën që rrjeti mos të funksionojë.
·

Server-i DHCP

Ky server-përdor Dynamic Host Configuration Protocol për t’i caktuar çdo
kompjuteri ë lidhur në rrjet, një adresë IP sa herë që ai boot-ohet. Pra, në ato
skema rrjeti ku pajisjet nuk kanë një adrese IP statike, sa herë që ato startohen,
kërkojnë nga server-i DHCP një IP për të komunikuar në rrjet.
·

Server-i i e-mail
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·

Server-i i Aplikimeve

Ndryshe quhet dhe appserver dhe janë kompjutera specialë ku janë është
instaluar programet të cilat kanë si funksion të realizojnë të gjitha operacionet
e aplikimeve midis përdoruesve dhe bazës së të dhënave te një institucioni.
Këta servera përdoren vetëm ne ato institucione që merren me një numër te
madh transaksionesh kryesisht online. Sistemet me të përdorshme operative
për server-at e aplkimeve janë Red Hat (është një ndër versionet e Linux),
APACHE, Oracle, .NET Framework, etj.
·

Serveri i Printimit

Në një rrjet të brendshëm, ai ka si funksion te routojë kërkesat për printim nga
një kompjuter në një printer të caktuar. Ky përdoret për të mundësuar ndarjen
e një printeri në rrjet, pasi është server-i që ruan skedarët që do të printohen
dhe i adreson për tek printeri destinacion.
·

Serveri Web

Është një kompjuter special që ruan disa skedarë, foto, faqe webi, etj dhe që
funksionon sipas protokollit HTTP. Kur ky server merr një kërkese nga web
browser-i, ia dërgon përdoruesit që e ka bërë këtë kërkese, një prej skedarëve
që ka të ruajtur.

8.6.2.3. Shtresa e të dhënave
·

Server-at e bazës së të dhënave

Është një aplikim që bazohet në modelin Klient/Server. Ky aplikim ndahet në
dy pjesë: ndërfaqja e përdoruesit që ekzekutohet në kompjuterat e përdoruesve
ku afishon ose mbledh të dhëna dhe nga ndërfaqja e server-it, ku kryen detyrën
e analizimit dhe ruajtjes së të dhënave. Të gjitha këto detyra kryhen nga
sistemi operativ që instalohet në këto servera, i cili quhet DBMS. Ka lloje te
shumta DBMS si Windows Server 2000/2003/2008, apo RDBMS si MySQL,
etj.
·

AAA/Directory Server-s

Janë servera që kryejnë Autentikimin, Autorizimin dhe Auditimin e
përdoruesve që duan të aksesojnë rrjetin e brendshëm, apo një burim te tij.
Servera të tillë përmbajnë tabela statike të të dhënave të të gjithë përdoruesve
që mund t’i aksesojnë këto burime, si dhe te drejtat dhe privilegjet e çdo
përdoruesi. Protokolli që përdorin është AAA client server protocol. Një
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program mjaft i përdorur është Windows Active Directory, i cili delegon
privilegjet e çdo përdoruesi mbi çdo të dhënë ose burim të rrjetit të kompanisë.

8.7 Arkitektura e sigurisë e implementuar në një bashki

Për të siguruar pa ndërprerje për qytetarët dhe bizneset, bashkia duhet të jetë
shumë e sigurt ndaj ndërhyrjeve fizike ose me anë të rrjetit, si dhe duhet të jetë
e pajisur mirë me mjete mbrojtëse ndaj zjarrit dhe burime te pandërprera të
sigurisë.
Të gjithë serverat janë të konfiguruar me kontroller RAID për menaxhimin e
disqeve, janë të pajisur me dy grupe ushqimi (backup) si dhe furnizohen secili
nga një grup vazhdimësie (UPS) APC.
Rrjeti i këtij institucioni është mjaft kompleks, por në këtë punim do të
tregohet vetëm ajo pjese e rrjetit që i shërben funksionimit të institucionit. Pra,
do të tregohet vetëm struktura dhe përbërësit e rrjetit të brendshëm të Bashkisë
Qendrore.
Në figurën e mëposhtme tregohet arkitektura e thjeshtëzuar e rrjetit të
institucionit, e cila përbëhet kryesisht nga Router-a Cisco 7513, switch-e
shpërndarëse të tipeve Cisco Catalyst 6509, switch-e aksesi të tipit Lynksis me
2-4-8, porta, firewall Cisco PIX firewall version 515E, dhe Server-a të tjerë, të
cilët do t’i trajtojmë veçanërisht.
Nga skema e mëposhtme shikojmë që :
·

Institucioni përdor një firewall, për t’u mbrojtur nga sulmet e jashtme.

·

Nuk ka asnjë server midis router-it dhe firewall-it, që do të thotë se të
gjithë serverat janë të siguruar me një masë paraprake sigurie.

·

Gjithashtu shikojmë se linja pas firewallit shpërndahet ne dy segmente,
njëri që shërben per zonen e demilitarizuar (DMZ) dhe një tjetër për
rrjetin e brendshëm të institucionit (LAN).

·

Ne zonën DMZ janë vendosur ato servera që janë të nevojshëm për t’u
aksesuar nga jashte institucionit dhe pikërisht: serveri i E-mail, Serveri
i Hostimit, Serveri i PPoE, Serveri i VoIP dhe serveri primar DNS. Për
faktin se ata janë te domosdoshëm për përdoruesit e jashtëm, është
lejuar aksesimi i përdoruesve në ketë zonë.

·

Kurse konfigurimi i firewallit për të lejuar aksesin në serverat e LAN-it
të institucionit, është shume strikt. Vetëm disa përdorues të autorizuar
mund të kalojnë këtë firewall për të vazhduar aksesin në LAN.
Pra, arsyeja e segmentimit të rrjetit te brendshëm të institucionit është
përforcimi i kontrollit në zona dhe informacione konfidenciale nga
aksesi i paautorizuar.
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Shohim që rrjeti i brendshëm i këtij institucioni përmban keta servera:
File server, DHCP server, Serveri DNS dytësor, si dhe MySQL server
dhe serveri dytesor i tij i quajtur server Backup, pasi aty bëhen back-up
të dhënat qe ruhen në MySQL server për arsye sigurie.

Figurë 69 Arkitektura e sigurisë së informacionit në Bashki
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Përfundime
Në këtë punim është analizuar sistemi i menaxhimit të dokumenteve dhe i
ofrimit të shërbimeve në format dixhital për qytetarët nga ana e institucioneve
publike.
Aplikimi i këtyre sistemeve ndikon ndjeshëm në rritjen e cilësisë dhe
shpejtësisë në vendimmarrje, monitorim më të mirë të procesit financiar dhe të
atij funksional. Ky sistem mundëson standardizimin e informacionit, rritjen e
përgjegjësisë së punonjësve, përmirësimin e komunikimit me qytetarët dhe
krijimin e kushteve më komode të punës për punonjësit e bashkisë.
Platforma e dhe m-shërbimet, përmbush sfidat e ndërveprimit, mobilitetit, të
sigurisë dhe të përdorimit të lehtë.
Për të ilustruar mënyrën e përmbushjes së këtyre kërkesave, në këtë punim
është treguar se si adresohet një kërkesë për çertifikatë nëpërmjet pajisjes
mobile, pavarësisht vendndodhjes së kërkuesit. Në mënyrë që të funksionojë
sa më sipër, platforma m-shërbimet duhet të jetë e instaluar në të gjitha
bashkitë ndërvepruese. Kërkuesit komunikon me platformën e bashkisë ku
aktualisht ndodhet, duke përdorur si mjet qasje telefonin e tij. Pasi
autentifikohet në sistem, dërgon kërkesën. Më pas, kjo kërkesë dërgohet nga
bashkia ku u krye aplikimi, në bashkinë ku ndodhet i regjistruar qytetari.
Çertifikata e lëshuar firmoset elektronikisht dhe i dërgohet bashkisë ku u krye
aplikimi. Qytetari merr njoftimin se çertifikata e tij është gati dhe që nga ky
moment ai mund ta shkarkojë nga celulari i tij.
Në planet e punëve për të ardhmen është implementimi në Bashkinë e Tiranës
i sistemit të e-shërbimeve dhe m-shërbimeve, i cili e ka përfunduar fazën e
konceptimit dhe analizës dhe është gati për t’u implementuar.
Gjithashtu, duhet marre ne konsiderate ndryshimi i legjislacionit ne fuqi për sa
i përket njohjes se shërbimeve elektronike.
Për t’u konsideruar në të ardhmen është integrimi i sistemit që trajtuam në këtë
punim me sistemin gjeografik të informacionit dhe me sistemin e taksave dhe
tatimeve.
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