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Zona e Shërbimit UKT

24 Njësi



Sfidat në menaxhimin e të dhënave

1. Menaxhimi i Aseteve

2. Menaxhimi i Arkivës

3. Menaxhimi i Proceseve të Biznesit

Qëllimi final: Integrimi i sistemeve që informacioni të 
shkëmbehet në kohë reale dhe të sigurojë produkt të 
unifikuar informacioni dhe vendimmarrës.



Sfidat në menaxhimin e të dhënave

1. Menaxhimi i Aseteve

✓ Në vitin 2021 UKT u bë pjesë e Programit "Shërbimet
Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve të Shoqërive UK në
Evropën Juglindore“-faza silver ku 70% e rrjetit është
transferuar nga Autocad në sistemin Edams.

✓ UKT parashikon të vazhdojë me fazat e tjera konkretisht

- gold për të dhënat e mirëmbajtjes dhe

- platin për menaxhimin e të dhënave tregtare, menaxhimi i 
shpërndarjes / ujit pa të ardhura (NRW), menaxhimi i cilësisë
së ujit.



EDAMS-Sistem i Menaxhimit te Aseteve



Sfidat në menaxhimin e të dhënave

2. Menaxhimi i Arkivës

❑ Siguria e informacionit-humbja apo dëmtimi i 
dokumentacionit fizik

❑ Kosto administrative dhe financiare të larta:  

✓ -80% e punonjësve shpenzojnë 30 min në ditë për të 
kërkuar një dokumentacion

✓ -në rang botëror kompanitë harxhojnë 2.5 milion $ në vit 
duke kërkuar një dokument, i cili nuk është më i pranishëm
në kompani.

❑ Integriteti dhe konfidencialiteti i të dhënave.



Skema e Procesit të Dixhitalizimit të Arkivës



Skema e Procesit të Dixhitalizimit të Arkivës



Dixhitalizimi i Arkivës

Synimet:

❖ Skanimi dhe dixhitalizimi i dosjeve historike te Institucionit që

nga krijimi.

❖ Siguria e dokumentacionit

✓ formate dixhitale dhe backup-e të ruajtura në një ambient

tjetër nga zyrat e Institucionit,

✓ dokumentet do të jenë të sigurta nga faktorë të ndryshëm si

humbja apo dëmtimet, etj;

❖ Integriteti dhe konfidencialiteti i të dhënave duke siguruar që

dokumentet e dixhitalizuar janë të pa-tjetërsueshme si dhe të

aksesushme vetëm nga personel i autorizuar.



NIVELI I PARË NIVELI I DYTË NIVELI I TRETË

Siguria e Dosjeve

Niveli i dytë zbatohet
në dhënien e 
autorizimeve mbi
personelin që akseson
dosjet. 

Enkriptim të Dosjeve

Niveli i tretë zbatohet
mbi enkriptimin e 
dosjeve në mënyrë
që te jene te
lexueshme vetëm
nga institucioni

3 Nivele Sigurie

Sa siguri ?

Siguri në Aplikacion

Nivelii parë I sigurise
aplikohet në hyrjen
dhe aksesimin e 
aplikacionit



Sfidat-Proceset e punës tradicionale

në sektorin publik 

Procesimi manual i procesve të punës Data

Output

File Room

Documents Received, 
Sorted & Identified

Documents Sent to 
ëorker or Supervisor ëork processed and 

moved betëeen
ëorkers

ëorks use Applications to process document, 
store the data, and produce output.  

Document Filed in fileroom

E-Mail Proces ZbatimiPërgatitja Rruga Produkti dhe RuajtjaIndex

Dokumentat merren, 

selektohen dhe
identifikohen

Dokumenti

shpërndahen
ndërmjet

departamentev e

Puna procesohet

dhe shkëmbehet
ndërmjet

departamentev e

Përdorimi i aplikacionev e për të 

procesuar dokumentin, ruajtur të 
dhënat dhe nxjerrë produktin.  

Dokumenti ruhet në arkiv ë

Problemet tipike të proçeseve:

• Detyra dhe komunikim i pastrukturuar (letër ose e-mail);

• Prioritizim jo-konsistent;

• Mungesë e kontrollit mbi sistemin dhe eventet e biznesit;

• Vizibilitet i ulët në zbatimin e afateve dhe
performancën e proceseve



Automatizimi i Proceseve të Biznesit sjellin

rregull në vend të kaosit

Management

Customer

Service

Reports

Finance

Administration

M odelimi

M onitorimi

Automatizimi

Qeverisja

Optimizimi

Rregullat

Të dhëna institucionale

Documentim

Ngjarjet

Integrimi

Bashkëpunim

Analizë



Përfitimet nga Dixhitalizimi i Procesve të 

Biznesit

Një institucion i 

automatizuar
përmirëson shërbimin

me 50%

Vetëm 3.8% e 

institucionev e
kanë ecuri

negativ e nga
implementimi i 

inv estimit si
rezultat i 

zbatimit të 
automatizimit

të procesv e të 
biznesit

Institucionet e sektorit

publik fitojnë një kohë më
të shpejtë me 70 minuta

pas zbatimit të 
automatizimit

Institucionet fitojnë 40% 

ulje të kostov e në një
periudhë 5 v jecare

Optimizim i procesv e në

masën 90%

Ulja e kohës për

daljen në treg të 
produktev e nga 9 

muaj në 4 muaj



Skema e Integrimit të Sistemeve

EDAMS
Menaxhimi
Aseteve

Aplikacione

INFO E-Mail

Call Center

Rrjete Social 

Aksesim

UKT

Mbrojtje

Menaxhim i Proceseve



FALEMINDERIT

PYETJE ?


