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Parathënje

• Ujit të pafaturuar (UPF) i referohemi si ujë pa të ardhura, ose ujë që trajtohet dhe më
pas humbë brenda sistemit të furnizimit me ujë dhe pastaj nuk llogaritet.

• Në vendet në zhvillim, rreth 45 milionë metra kub ujë humbasin çdo ditë me një vlerë 
ekonomike mbi 3 miliardë dollarë në vit.

• Ndërmarrjet e ujësjellësit vuajnë nga kostot e mëdha financiare të trajtimit dhe 
pompimit të ujit që përndryshe mund të ishte shitur.



Përdorimi i GIS-it

• Menaxhimin e presionit

• Menaxhimin e leximeve të konsumatorëve

• Menaxhimi i operimit dhe mirëmbajtjes

• Menaxhimi i aseteve me probabilitet dështimi bazuar në të dhëna historike të riparimit
dhe analizave të densitetit të dështimeve



Maintenance management system-MMS

• Sistem menaxhimi i ndërlidhur me GIS dhe sistemin e faturimit

• Në shfrytëzim prej vitit 2019 nga të gjitha njësitë organizative

• Organizon orarin e punimeve në terren si dhe kalkulon shpenzimet e intervenimit

• Trajton teknikisht ankesat/kërkesat nga sistemi i faturimit

• Gjeneron raporte të ndryshme përfshirë dhe UPF



Historiku i të dhënave GIS – sfidat

• Harta analoge

• Shënime për konsumatorë që nga viti 2004 që duhen të azhurnohen gjatë tërë kohës

• Shënime ACAD të vektorizuara jo mirë si dhe jo të matura me GPS

• Të dhëna dinamike për intervenime në gypa në formatin letër

• Mungesë të dhënash për sistemin e kanalizimit



Funksionalizimi i GIS-it dhe struktura e të 
dhënave
• Krijimi i databazës të GIS si dhe

ndërlidhja e userëve me databazë

• Marrja e të dhënave në terren dhe
përmirsimi i kualitetit të 
shënimeve

• Lidhja me sistemin e faturimit

• Krijimi i një sistemi të menaxhimit
të të dhënavë bazuar në
metodikën e punës në operative

• Ndërlidhja e konsumatorëve me 
GIS

• Gjenerimi I raporteve për
menaxhmentin
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Marrja e të dhënave-metodat
Formularë terreni GPS matje Aplikacioni Mobil (MMA)



Ndërlidhja e konsumatorëve



Krijimi i zonave DMA





Raporti i konsumit për konsumatorë



Raporti i UPF-së



Përfundimi

• Aplikimi i teknologjive konform trendeve zhvillimore me theks të veçantë në
monitorimin e të dhënave në lidhje me ujin e pafaturuar vlerësohet përparësi në
aspektin e grumbullimit, sistemimit dhe integrimit të të dhënave dhe gjenerimit të 
raporteve, rrjedhimisht lehtëson çasjen në vendimmarrje të drejtë në lidhje me 
aktivitetet e planifikuara dhe orientimin e investimeve kapitale drejt objektivave të 
përcaktuara më pare.

• Resurset humane (profesionale) për operimin me software të aplikueshëm (GIS) janë jo 
të mjaftueshme prandaj që të zhvillohen paralelisht me trendet globale të zhvillimit
konsiderojmë ngritjen profesionale përmes trajnimeve dhe shkëmbimit të përvojave si
të domosdoshme dhe të kategorizohet kjo si çështje me prioritet nga palët e interesit



Faleminderit!


