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Hyrje dhe Pyetjet e Përgjithëshme
Intesa Sanpaolo Bank Albania ofron shërbimin Internet Banking, i cili ju mundëson të kryeni transaksionet
në kohë reale, plotësisht nëpërmjet internetit, pa qenë e nevojshme instalimi i ndonjë softueri në
kompjuterin tuaj. Shërbimi Internet Banking ofrohet për klientët individë dhe klientët korporatë. Ky
shërbim ju ofron mundësinë që të aksesoni llogarinë(të) tuaj, të dhënat dhe informacionet bankare direkt
nga shtëpia ose zyra juaj 24 orë në ditë, 7 ditë në javë duke i dhënë vlerë kohës tuaj.

Nëpërmjet Internet Banking klientët mund:
 të kontrollojnë gjendjen e llogarise(ve)
 të transferojnë fonde (brenda vendit dhe jashtë)
 të kryejnë pagesa (p.sh. fatura telefoni, taksa, etj.)
 të rishikojnë detajet e transaksionit
 të rishikojnë informacionin për huate, depozitat, lëshimin e çeqeve, normat e këmbimit
 të hapin një depozitë në rrugë elektronike, e-deposit
Klientët mund të aksesojnë Internet Banking vetëm pasi të kenë aplikuar për përdorimin e shërbimit
dhe vetëm pasi të jenë pajisur nga banka me emrin e përdoruesit, fjalëkalimin dhe çelësin e sigurisë.
Qëllimi i këtij dokument është t’ju shërbej juve si udhëzues mbi përdorimin e shërbimeve bazë në
Internet Banking. Për më shumë informacion, vizitoni degën tuaj ose kontaktoni në numrat e
mëposhtëm të telefonit:
CALL CENTER: 08006000 (pa pagesë)

+355 4 22 76 000

+ 355 (0) 692080903

1. Profilet e Përdoruesit
Një profil përdoruesi përbëhet nga një numër "të drejtash" të cilat përcaktojnë në Internet Banking se cilat
funksione Përdoruesi është i autorizuar të kryej, pasi hyn në Internet Banking.
Në Internet Banking ka tre Profile Përdoruesi.




Përdorues Administrator – Bankë
Përdorues Kompani (i vlefshëm vetëm për kompanitë)
Përdorues Individ (i vlefshëm vetëm për individë)

Roli i Përdoruesit Administrator
Banka në rolin e Administratorit krijon dhe mirëmban përdoruesit e klientit jo-individ të një
kompanie/organizate. Institucioni që përdor Internet Banking si dhe përdoruesit individ të klientëve individ.
Roli i Përdoruesit të Kompanisë dhe/ose Përdoruesit Individ
Përdoruesi i Kompanisë është krijuar nga Përdoruesi Administrator – Banka sipas profilit të
përcaktuar nga përfaqësuesi ligjor ose personi i autorizuar në rastin e klientit jo-individ, për të
kryer funksione të ndryshme në Internet Banking.
- Përdoruesi Individ krijohet nga Përdoruesi Administrator – Banka sipas profilit të përcaktuar nga
titullari/titullarët e llogarisë në rastin e klientëve individ.
Të drejtat e Përdoruesit të Kompanisë dhe Përdoruesit Individ në Internet Banking?
-

Të drejtat për të përdorur funksione të ndryshme që ofron Internet Banking, përcaktohen nga Përdoruesi
Administrator – Banka, në bazë të udhëzimeve të përfaqësuesit ligjor të kompanisë ose të personit të
autorizuar në rastin e klientëve jo individ, ose nga titullari/titullarët e llogarisë në rastin e klientëve individ.
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Aksesimi dhe përdorimi i Internet Banking
Hyrja, Dalja, Faqja Kryesore dhe butonat e veprimit
2. Për te hyrë ne Internet Banking:
-

-

Per te hyre ne sherbimin tone Internet Banking shkoni tek faqja e Intesa Sanpaolo Bank dhe
logohuni ne seksionin e Internet Banking ose duke u futur ne adresen e internetit:
https://internetbanking.intesasanpaolobank.al. Sistemi do t’ju nxjerre ne faqen kryesore.
Kliko linkun në gjuhën angleze, italiane ose shqip në të njëjtën faqe kryesore të hyrjes

Shënim: tema standard për aplikacionin është përcaktuar Bashkëkohor. Nëse ju dëshironi të kaloni në pamjen
klasike, zgjidhni Klasike nga menuja e zgjedhjeve.

-

Më pas vendos ID e Përdoruesit, Fjalëkalimin dhe shtyp butonin e Çelësit të Sigurisë dhe
vendosni gjashtë shifrat që shfaqen në fushën e çelësit të sigurisë. Ju kujtojmë se fjalëkalimi
është i ndjeshëm ndaj gërmave kapitale.

Shënim: Opsioni i tastierës së sigurisë është zgjedhur automatikisht. Kjo bën të mundur që përdoruesi të aksesojë
ndërfaqen nëpërmjet një tastiere virtuale e cila shfaqet në ekran qoftë duke klikuar ose mbajtur mouse-in mbi gërma
(pa e klikuar - hovering). Nga ana tjetër, përdoruesi mund të përdor opsionin e tastierës së sigurisë dhe mund të
përdor tastierën.
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Shkruaj ID unike

Kliko qe te gjesh
me shume rreth
Sigurise Online

te perdoruesit.
Shkruaj
Fjalekalimin
Futni 6 shifrat që
shfaqen në çelësin
e Sigurisë që ju
është dhënë nga
Banka

Kliko qe te
aksesosh format e
perdoruesit
Kliko te shikosh
dhe shkarkosh
Manualin

Kliko butoni “Hyrje” qe te
hysh ne aplikacion

Perdor Tastierën
Virtuale: (Opsionale)
Zgjidh seksionin e
përdorimit të Tastierës
Virtuale që të përdorësh
tastierën virtuale

(Opsionale) Zgjidh
seksionin e
Tastierës Standarte
për të përdorur
tastierën tënde

Kliko këtu to enter by
hovering: (Opsionale)
Zgjidh kutinë e “Click
here to enter by
hovering” që të fusësh
fjalëkalimin duke lëvizur
mausin mbi tastierë pa
klikuar mbi
butonat/celësat

Funksionet e tastierës virtuale
 Kliko në butonin Upper për të rregulluar tastierën për përdorimin e gërmave kapitale. Shenjimi i
butonit do të ndryshojë në Loëer (për gërmat e vogla). Kliko butonin për të rregulluar tastierën duke
për përdorimin e gërmave të vogla
 Kliko butonin Fshij për të fshirë gërmat e mëparshme që janë vendosur
 Kliko Pastro të gjithën për të pastruar fushën e fjalëkalimit.
 Kliko butonin Jo Mikse për të rregulluar tastierën sipas paraqitjes standarde të tastierës. Butoni për
gërmat e mëdha dhe të vogla ndryshon në miks. Kliko butonin miks për të ndryshuar paraqitjen e
tastierës pas çdo klikimi të karakterit.

Gjatë hyrjes për herë të parë ne aplikacion, ju do të duhet të lexoni dhe pranoni Kushtet e Punës dhe
gjithashtu te ndryshoni fjalëkalimin duke ndjekur udhëzimet specifike në faqe.
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− Pasi të hapet faqja, do të futesh në faqen e Internet Banking ku një grup Mini-menush (kuti të
vogla të menusë) jane në dispozicion për perdoruesit individ dhe ata te biznesit
3. Homepage
Faqja Kryesore për përdoruesit Individ

Duke klikuar mbi
shigjetë mund të
hapet faqja
përkatëse

Seksioni
Menu
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Faqja Kryesore për përdoruesit jo- Individ

Duke klikuar mbi
shigjetë mund të
hapet faqja
përkatëse

Seksioni
Menu

− Ne seksionin e fundfaqes se Internet Banking ju do te gjeni informacion te dobishem si numrat e
kontaktit, Linqe me dokumentat perkatese etj.
− Menuja kryesore gjendet ne krah te majte te ekranit.
4. Për te dale nga Internet Banking
-

Kliko opsionin “Dil” e cila ndodhet në pjesën e sipërme të ekranit në anën e djathtë
Ikona Dil

5. Përdorimi I butonave te veprimit ne cepin e sipërm ne krahë te djathtë të ekranit
Ne cilendo faqe qe ju jeni duke punuar, ju jeni ne gjendje te printoni te dhenat qe ju shfaqen ne ekran
− Per te printuar faqen zgjidhni butonin “Printo”
− Per te minimizuar faqen zgjidhni butonin “Minimizo”
− Per te zvogeluar madhesine e dritares zgjidhni butonin “Rikthe poshte”
− Per te mbyllur dritaren zgjidhni butonin “Mbyll”
− Për të vendosur ekranin e hapur në të preferuarat, zgjidhni butonin “Te preferuarat”
−
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Menuja – Llogaritë, Depozitat, Kreditë
Ne kete menu ju mund te shikoni gjithe informacionin ne lidhje me llogarite, depozitat dhe kredite. Ne rast
se pershembull ju nuk keni nje depozite aktive atehere asnje informacion nuk do te shfaqet ne ekran.

Llogaritë, Depozitat, Kreditë – Pamje e Përgjithëshme

6. Pozicion i Përgjithshëm – Përmbledhje Llogarie
Ky opsion ju lejon juve të shikoni një përmbledhje të të gjitha llogarive tuaja dhe ju paraqet detaje të
ndryshme si numrin e llogarisë, përshkrimin e llogarisë, monedhën bazë të llogarisë, gjendjen aktuale dhe
monedha të tjera ekuivalentë të gjendjes aktuale
-

Për të parë gjendjen ekuivalente te çdo monedhë te vlefshme, zgjidh monedhën nga menuja e
zgjedhjeve ne seksionin “Shiko balancen ekuivalente ne monedhen” dhe kliko butonin Shkoni.
Sistemi do të shfaqë të gjithë gjendjet aktuale bazuar në monedhën e zgjedhur dhe do të shfaqë
te njejten gje në kolonën e monedhës ekuivalente <<Monedha>> Balanca Ekuivalente

-

Klikoni ikonat e menusë
që ndodhen në anën e majtë për të lundruar direkt ne Detajet e
llogarisë, Aktiviteti i llogarise, Pasqyra e llogarisë dhe Kerkese Add-hoc per pasqyre llogarie si
edhe Aktiviteti llogarise në rastin e Llogari rrjedhese dhe Llogari kursimi ose tek Detajet e
depozitës, Aktiviteti Depozitës me afat, Modifiko nje depozitë dhe Pasqyra Ad-hoc per Depozitat
me afat
Ikona e menusë
së shpejtë për
llogaritë

-

Kliko në ikonën redakto
pas numrit të llogarisë për të redaktuar ose caktuar emrin e llogarisë.
Kliko tek linku Përcakto Llogaritë e Preferuara për të caktuar llogaritë e preferuara dhe per te
zgjedhur nga seksioni ‘Zgjedhje e llogarive’ ne Permbledhje Llogarie
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Ikona
redakto

7. Pozicion i Përgjithshëm – Pozicion i Konsoliduar
Ky opsion ju ofron mundësin për të parë pozicionin e konsoliduar të Aktiveve dhe Pasiveve me Bankën.
Llogarite rrjedhese, llogarite e kursimit, depozitat, llogaritë e kredisë janë disa aktive dhe pasive që ruhen
me Bankën.
-

Ju mund te perdorni ikonen perkatese qe njekohesisht te printoni dhe shkarkoni informacionin ne
formatin PDF ose excel.
Duke klikuar ne secilin nga hiperlinqet Aktiv ose Pasiv, ju do te drejtoheni menjehere ne te njejtin
faqe

8. Pozicion i Përgjithshëm – Pamje e Përgjithëshme e Llogarisë
-

Ne këtë seksion ju mund të shikoni aktivet dhe pasivet tuaj duke u bazuar në monëdhen
që ju aktualisht keni

10

Ju mund të shtypni
(printoni) ose shkarkoni,
informacionin që shfaqet
në ekran.

Llogaritë, Depozitat, Kreditë – Detajet

9. Detajet e Llogarisë
Ky opsion i ofron përdoruesit mundësinë për të parë detaje të rëndësishme të llogarisë rrjedhëse dhe të
kursimit që keni zgjedhur
− Zgjidh numrin e llogarisë nga lista e zgjedhjes për të cilën do të shfaqen detajet përkatëse
− Kliko butonin Dërgoni. Sistemi shfaq ekranin Detajet e llogarisë me detajet e llogarisë.
− Kliko butonin e Aktiviteti i llogarisë për të parë detajet e aktivitetit të llogarisë (historiku i
transaksioneve). Sistemi shfaqen ekran Aktivitetin e llogarisë për periudhën përkatëse.
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10. Detajet - Aktiviteti i Llogarisë
Ky opsion ju lejon të shikoni dhe të shkarkoni aktivitetin e llogarisë për çdo llogari CASA sipas ID së lidhur
të klientit. Ju mund të shikoni transaksionet sipas datave të ndryshme të transaksionit, duke specifikuar
gamën e shumës dhe klasifikimit sipas datës së transaksionit, datë valutës dhe shumës.

− Zgjidh llogarinë dhe plotëso opsionet e kërkimit dhe shtyp butonin Dërgoni
− Sistemi do të shfaq ekranin e Aktivitetit të Llogarisë me detajet e transaksionit.
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− Zgjidh formatin e duhur të shkarkimit dhe kliko butonin Shkarko për të shkarkuar dosjen. Sistemi
shfaq kutinë e dialogut të Shkarkimit të dosjes. Më poshtë është dhënë një shembull i shkarkimit
te aktivitetit të llogarisë ne formatin xml:
− Në menunë e zgjedhjeve “Zgjidh Formatin e shkarkimit” , zgjidh “XML Format”

Butoni Shkarko

Zgjidhni Formatin
XML
− Kliko mbi butonin “Shkarko” dhe do të shfaqet ekrani si më poshtë

13

Zgjidh butonin
“Open with”

− Nëse ju zgjidhni opsionin “Open with” formati XML do të hapet si më poshtë:

− Ju mund te ruani gjithashtu Aktivitetin tuaj te Llogarise ne formatin XML duke zgjedhur
butonin ”Save File” si me poshte

Zgjidh butonin
“Save File” radio
button

− Formati XML do te ruhet ne vendin e specifikuar nga ju
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Ruaje në vendin
e specifikuar nga
ju

11. Detajet - Pasqyra e Llogarisë
Ky opsion ju lejon të shihni pasqyrat e llogarisë të çdo llogarie sipas ID-s së klientit që lidhet me ju. Ju
mund të shikoni listën e pasqyrave të llogarive individuale duke klikuar linkun e numrit të llogarisë. Ju
gjithashtu mund të shikoni detajet e numrave të pasqyrave individuale duke klikuar linkun e numrit të
pasqyrës
Shenim i rendesishem: Në mënyrë që të jeni në gjëndje të përdorni këtë funksionalitet fillimisht ju duhet
të bëni një kërkesë për Pasqyrë Llogarie Add-hoc për llogarinë e kërkuar.

− Kliko linkun e kërkuar në kolonën e Numrit të Llogarisë për të parë pasqyrën përkatëse të
llogarisë. Sistemi shfaq ekranin e Pasqyrës së llogarisë.

− Kliko linkun e kërkuar në kolonën e Numrit të pasqyrës për të parë detajet e pasqyrës së
llogarisë individuale. Sistemi shfaq ekranin e Pasqyrës së llogarisë. Nese klikoni butonin
Kthehu, sistemi do të shfaq ekranin e mëparshëm.
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Kliko mbi ikonat që të
shkarkosh në formatin e
shfaqur në ekran

− Kliko butonin e formatit PDF për të shkarkuar pasqyrën në formatin PDF (ose kliko butonin në
formatin HTML për të shkarkuar pasqyrën në formatin HTML ose kliko butonin Mbrapa. Sistemi
shfaq ekranin fillestar të Pasqyrës së Llogarisë)

Llogaritë, Depozitat, Kreditë – Depozitat me Afat

Moduli i depozitave me afat përfshin transaksionet të cilat ju bëjnë të mundur që ju të shihni detajet e
llogarisë së depozitës me afat, të shikoni aktivitetin e llogarisë së depozitës me afat, të hapni depozita të
reja me afat dhe të ndryshoni depozitat me afat.
12. Depozitat me Afat - Detajet e Depozitës
Ky opsion ju lejon të shikoni detajet e llogarisë së depozitës me afat të një klienti të veçantë. Ajo paraqet
detaje të veçanta të llogarisë së depozitës si data e maturimit, shuma e maturimit.
−
−

Lundro tek Llogaritë > Depozitat > Detaje të depozitave me afat
Klikoni mbi ikonën e Menuse së Shpejtë dhe do t’ju shfaqet një listë sic është e shenjuar
në ekranin me poshtë
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−

−

Kliko linkun Detaje të Depozitës me Afat që të shfaqet ekrani i Detajeve të Depozitës
me Afat; Kliko mbi Aktivitetin e Depozitave që të shfaqet aktiviteti i depozitave; Kliko
mbi Modifiko një Depozitë që të modifikosh një depozitë; ose kliko mbi Pasqyra Adhoc për Depozitat me Afat që të kërkosh një pasqyrë që të gjenerohet për këtë llogari
depozite.
Kliko butonin Kthehu në ekranin e detajeve të Depozitave me afat për tu kthyer në
ekranin e mëparshëm. Ose kliko butonin Aktiviteti i depozitës me afat. Sistemi do të
shfaq ekranin e Depozitës me Afat.

Menuja
e shpejtë

13. Depozitat me Afat - Aktiviteti i Depozitës
Ky opsion ju lejon të shikoni dhe të shkarkoni aktivitetin e llogarisë për çdo llogari të Depozitës me afat
sipas ID së klientit të lidhur me përdoruesin. Përdoruesi mund të marr detajet e aktivitetit të Depozitës me
afat për një periudhë të caktuar p.sh. periudhën korrente, periudhën e mëparshme ose një periudhë të
caktuar
−
−
−

Lundro tek Llogaritë > Depozitat > Kreditë >Depozitat > Aktiviteti i depozitave me
afat
Vendos/Zgjidh datën për kërkimin dhe kliko butonin Dërgo. Sistemi do të shfaq detajet në
ekranin e Aktivitetit të depozitës me afat
Kliko butonin Shkarko. Sistemi do të shfaq ekranin Shkarko dosjen. Kliko butonin Hap
për të hapur dhe për të parë dosjen. Ose kliko butonin Ruaj për të ruajtur dosjen. Ose
kliko butonin Anulo për të mbyllur këtë ekran.
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14. Depozitat me Afat – Hap një depozitë (vetëm për individët)
Ky opsion ju lejon të hapni në Bankë një llogari depozitë të re me afat nëpërmjet internetit
-

-

-

Lundro tek Llogaritë > Depozitat > Kredite > Depozite me Afat > Hap nje Depozitë. Sistemi do
të shfaq ekranin Hap depozitë me afat
Plotëso detajet e kërkuara:

Kliko butonin Ruaj si draft për të krijuar versionin draft të transaksionit. Ju mund të përdorni më
vonë versionin draft për të filluar pagesën. Shënim: Ju mund të vendosni detajet pjesërisht dhe të
ruani. Dërgimi i detajeve të vendosura mund të bëhet në çdo datë të preferuar.
OSE
Klikoni butonin Ruaj si template për të krijuar një formë pagese të transaksionit. Ju mund
tëpërdorni më vonë formën për të filluar pagesën. Lloji i aksesit të formës është i detyrueshëm
gjatë ruajtjes së saj. Format publike janë të vlefshme për përdorues të tjerë të klientit ndërsa
format private janë të vlefshme për përdoruesin që e ka krijuar atë.
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-

Ose
Kliko butonin Dërgoni. Sistemi do të shfaq ekranin Hap nje Depozite me Afat – Verifiko.

-

Kliko butonin Konfirmo. Sistemi do të shfaq ekranin Hap Depozitën me afat – Konfirmo.
Nese kerkohet kodi per transaksion, do te shfaqet ekrani qe vijon:

-

Fusni numrin e celësit të sigurisë dhe shtypni Konfirmoni. Në varësi të llojit të ekranit të
verifikimit, sistemi do të shfaqë ekranin e Hapni nje Depozite me Afat - Konfirmoni me statusin
e mesazhit.

−

Kliko butonin Dakord.

15. Depozitat me Afat – Modifiko një depozitë (vetëm për individët)
Ky opsion ju lejon të modifikoni udhëzimet e maturimit të depozitës me afat të perzgjedhur.
-

Lundro tek Llogaritë > Depozitat > Modifiko nje Depozitë. Sistemi do të shfaq ekranin
Ndryshoni nje Depozitë me Afat
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-

Kliko linkun e numrit të llogarisë për të parë detajet e depozitës me afat sipas numrit të llogarisë.
Sistemi do të shfaq ekranin Modifiko njedepozit me afat – Fillo

Shënim: Ju vetëm mund të ndryshoni detajet e pagesës. Hapat që duhet të ndiqen janë njësoj me
ato që përcaktohen në mënyrë të detajuar në seksionin e Hapjes së Depozitës me Afat – detajet e
pagesës.

-

Kliko butonin Konfirmoni. Sistemi do të shfaqë ekranin Ndryshoni Depozitën me afat – ekrani
Verifikoj

-

Kliko butonin Konfirmoni. Sistemi do të shfaq ekranin Ndryshoni një Depozitë me Afat Konfirmoni
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-

Kliko butonin Ndryshoni një tjetër për të ndryshuar një llogari tjetër me depozitë me afat

Llogaritë, Depozitat, Kreditë - Kreditë

16. Kredite - Detajet e Kredisë
-

Për të parë Detajet e Kredisë lundroni ne Llogaritë, Depozitat, Kredite > Detajet e Kredisë

17. Detajet e linjës së kredisë
-

Për të parë Detajet e linjës së kredisë në menu lundroni në Llogaritë, Depozitat, Kreditë >
Detajet e linjës së kredisë

-

Zgjidhni ID-në e klientit nga lista dhe klikoni Shikoni Detajet. Do të shfaqet ekrani i Verifikimi i
Detajeve të linjës së kredisë.
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18. Kerkese Ad – Hoc per Pasqyre Llogarie
Ky opsion ju lejon ju të bëni kërkesë Ad-Hoc për Pasqyrë Llogarie per seciln prej llogarive tuaja
Rrjedhese apo të Kursimit si edhe Depozitave me Afat. Në menyrë që të jeni në gjëndje të shikoni
Pasqyrën e Llogarisë tuaj ne formatin e bankës, ju duhet që fillimisht të bëni një kërkesë Ad-Hoc për
pasqyrë Llogarie për llogarinë e kërkuar
-

Për të bërë një Kërkesë Ad-hoc për Pasqyrë Llogarie, lundroni përmes menusë Llogaritë,
Depozitat, Kredite> Kërkesë Ad-Hoc për Pasqyrë Llogarie

-

Shtyp butonin Dergoni
Në ekranin që do të shfaqet, zgjidhni nga menuja e zgjedhjeve llogarinë për të cilën Pasqyra e
llogarisë është kërkuar. Plotesoni ‘Nga Data’ dhe “Në Datën’ dhe shtypni butonin Dërgoni

-

Kontrollo informacionin në ekranin verifikoni dhe shtyp butonin Konfirmoni

-

Prisni derisa sistemi të procesojë kërkesen tuaj. Do të duhet pak kohë.
Sapo kerkesa të procesohet në ekran do të shfaqet nje mesazh konfirmimi që ju informon që
Pasqyra e llogarisë është është përpunuar sukseshëm. Ne kete rast ju mund te lundroni ne
Llogaritë,Depozitat, Kreditë – Detajet – Pasqyrë Llogarie për të parë pasqyrën e llogarisë që
është gjeneruar për llogarinë e perzgjedhur nga ju.

Shenim: Nëse Kërkesa Ad-hoc për Pasqyrë Llogarie është gjeneruar pas orarit zyrtar të punës, në ekran
do të shfaqet statusi ‘Duke u Procesuar’ dhe do të gjenerohet ditën paseardhëse te punës.
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Pagesat
Pagesat – Brënda Bankës

19. Brënda Bankës - Transfertë ndërmjet llogarive personale
Nëpërmjet përdorimit të opsionit Transfertë midis llogarive të veta, p.sh. llogaritë të cilat janë në ID-n e
klientit të lidhur me ju. Kjo transfertë mund të kryhet ose duke ekzekutuar një transaksion të ri pagese ose
duke përdorur detajet ekzistuese të përfituesit (p.sh. format) për të kryer pagesën. Pagesat mund të
procesohen direkt ose në një datë të caktuar në të ardhmen, ose ju mund të jepni udhëzime periodike me
bankën.
-

Lundro në menunë Pagesat > Brenda bankës > Transferta ndërmjet llogarive personale.
Sistemi shfaq ekranin Transferta ndërmjet llogarive personale.
Plotësoni informacionin e duhur:
o Template ekzistuese [E detyrueshme] – Zgjidhni butonin Template Ekzistuese për të
zgjedhur formën ekzistuese të pagesës për transferimin e fondeve.
o Pagesë e re [Opsionale] – Zgjidh butonin e opsionit Pagesë e re për të plotësuar tansfertën
e re të fondeve. Transferta mund të kryhet duke përdorur Template ekzistuese të pagesës
ose Kryej pagesën e re.
o Referenca e përdoruesit [Opsionale] – Vendos numrin e referencës së përdoruesit që doni
të përdorni për të identifikuar këtë transaksion.
o Llogaria që debitohet [E detyrueshme] – Zgjidh numrin e llogarisë së burimit nga lista e
zgjedhjeve. Kliko butonin. Sistemi do të gjejë dhe shfaqë automatikisht gjendjen e
disponueshme për llogarinë e burimit të zgjedhur.
o Llogaria përfituese [E detyrueshme] – Zgjidh numrin e llogarisë së destinacionit nga lista e
zgjedhjeve. Kliko butonin. Sistemi do të gjejë dhe do të shfaq automatikisht gjendjen e
disponueshme për llogarinë e zgjedhur të destinacionit.
o Shuma e transfertës [E detyrueshme]
o Lloji i shumës që do të transferohet.
o Paguaj tani [Opsionale] – Zgjidh butonin Paguaj tani për të procesuar menjëherë
transferimin e fondeve. Transferimi mund të realizohet në një nga tre mënyrat: Paguaj tani,
Paguaj më vonë ose Konfiguro urdhërpagesën periodike.
o Paguaj më vonë [Opsionale] – Zgjidh butonin Paguaj më vonë për të mundësuar
transferimin e fondeve në një datë në të ardhmen.
o Krijoni një urdhërpagesë periodike [Opsionale] – Zgjidh Krijoni një urdhërpagesë
periodike për transferimin e fondeve për një periudhë. Sistemi transferon automatikisht
fondet në datën dhe sipas frekuencës së përcaktuar.
o Frekuenca e ekzekutimit të urdhërpagesës periodike [E kushtëzuar] – Zgjidh frekuencën
e ekzekutimit të urdhër pagesës periodike për transferimin e fondeve nga lista e zgjedhjeve.
Opsionet janë: Çdo ditë, çdo javë, çdo dy javë çdo muaj, çdo dy muaj, çdo tre muaj, çdo
gjashtë muaj, çdo vit
o Kjo fushë do të shfaqet nëse ju do të zgjidhni opsionin Krijoni një urdhërpagesë periodike
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o
o
o
o

Data e ekzekutimit të parë [E kushtëzuar] – Zgjidh datën e ekzekutimit për urdhër pagesën
periodike të parë nga lista e zgjedhjes së kalendarit. Fusha do të shfaqet nëse ju do të
zgjidhni opsionin Krijoni një urdhërpagesë periodike.
Data e skadencës [E kushtëzuar] – Zgjidh datën e skadencës urdhërpagesës periodike nga
lista e zgjedhjes së kalendarit. Fusha do të shfaqet nëse ju do të zgjidhni opsionin
Krijoni një urdhërpagesë periodike.
Përshkrimi [Opsionale] Vendos llojin e përshkrimit.
Lloji aksesit të Template [Opsionale] – Zgjidh llojin e aksesit të formës nga lista e
zgjedhjeve (Për përdoruesit individ, lloji i aksesit të formës do të jetë privat).

Duke shtypur kete buton, ju mund te
ruani detajet e pageses si nje formë
qe ta perdorni ate ne cdo kohe. Ju
lutem kini kujdes se kur shtypni kete
buton ju vetem e ruani pagesen por
nuk e inicionini ate.
-

Duke shtypyr kete buton ju
mund te ruani nje
draft/shembull te pageses te
cilien mund ta inicioni ne nje
kohe te mevoneshme

Duke shtypur kete buton ju
mund te ruani detajet e
pageses si nje formë per ta
perdorur me vone gjithashtu e
nisni kete pagese

Kliko butonin Konfirmoni. Sistemi shfaq ekranin Transfertë ndërmjet llogarive personale Verifiko.
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-

Kliko butonin Konfirmoni.
Nëse do të kërkohet fjalëkalimi, do të shfaqet ekarni si më poshtë:

-

Fut numrin e Celesit të Sigurisë dhe shtyp butonin Dërgoni
Sistemi shfaq ekranin Transfertë ndërmjet llogarive personale – Konfirmo

-

Kliko butonin Pagesë e re në rast se ju dëshironi të inicioni një tjetër transfertë ndërmjet llogarive
personale

20. Brënda Bankës - Transfertë brënda bankës
Nëpërmjet përdorimit të opsionit të Trasnfertës brenda bankes, ju mund të transferoni fondet
brenda bankës. Ju mund të krijoni gjithashtu dhe ruani format e pagesës që të përdoren më vonë për
transferim të fondeve. Kjo transfertë mund të realizohet qoftë nëpërmjet një transaksioni të ri pagese ose
duke përdorur detajet ekzistuese të përfituesit (p.sh. format) për të kryer pagesën. Pagesa mund të
procesohet menjëherë ose në një datë të caktuar në të ardhmen, ose ju mund të caktoni urdhër pagesa
periodike me bankën.
-

Lundro në menunë Pagesat > Brenda bankës > Transfertë brenda bankës. Sistemi shfaq
ekranin Transfertë brenda bankës. Plotesoni informacionin e kerkuar:
o Template ekzistuese [E detyrueshme] – Zgjidhni butonin Template Ekzistuese për të
zgjedhur formën ekzistuese të pagesës për transferimin e fondeve.
o Pagesë e re [Opsionale] – Zgjidh butonin e opsionit Pagesë e re për të plotësuar tansfertën
e re të fondeve. Transferta mund të kryhet duke përdorur Formën ekzistuese të pagesës
ose Kryej pagesën e re.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

Referenca e përdoruesit [Opsionale] – Vendos numrin e referencës së përdoruesit që doni
të përdorni për të identifikuar këtë transaksion.
Llogaria që debitohet [E detyrueshme] – Zgjidh numrin e llogarisë së burimit për transfertën
e brendshme nga lista e zgjedhjeve. Kliko butonin. Sistemi do të gjejë dhe shfaqë
automatikisht gjendjen e disponueshme për llogarinë e burimit të zgjedhur.
Llogaria përfituese [E detyrueshme] – Kliko butonin shiko për të zgjedhur përfituesin.
Llogaria e përfituesit të zgjedhur do të shfaqet këtu.
Dega e përfituesit [Shfaqet ekrani] Dega e përfituesit do të plotësohet automatikisht pas
zgjedhjes së Llogarisë së Përfituesit.
Shuma e transfertës [E detyrueshme] Vendos shumën që do të transferohet nëpërmjet
transfertës së brendshme.
Monedha e transfertës [E detyrueshme] Zgjidh monedhën e transfertës për transfertën e
brendshme nga lista e zgjedhjeve.
Paguaj tani [Opsionale] – Zgjidh butonin Paguaj tani për të procesuar menjëherë transfertën
e brendshme. Transferimi mund të realizohet në një nga tre mënyrat: Paguaj tani, Paguaj
më vonë ose Konfiguro urdhërpagesën periodike.
Paguaj më vonë [Opsionale] – Zgjidh butonin Paguaj më vonë për të kryer transfertën e
brendshme në një datë në të ardhmen.
Krijoni një urdhërpagesë periodike [Opsionale] – Zgjidh Krijoni një urdhërpagesë
periodike për transfertën e brendshme për një periudhë. Sistemi transferon automatikisht
fondet në datën dhe sipas frekuencës së përcaktuar. Transferimi mund të realizohet në një
nga tre mënyrat: Paguaj tani, Paguaj më vonë ose Krijoni një urdhërpagesë periodike.
Frekuenca e ekzekutimit të urdhërpagesës periodike [E kushtëzuar] – Zgjidh frekuencën
e ekzekutimit të urdhër pagesës periodike për transfertën e brendshme nga lista e
zgjedhjeve. Opsionet janë: Çdo ditë, çdo javë, çdo dy javë çdo muaj, çdo dy muaj, çdo tre
muaj, çdo gjashtë muaj, çdo vit Kjo fushë do të shfaqet nëse ju do të zgjidhni opsionin Krijoni
një urdhërpagesë periodike
Data e ekzekutimit të parë [E kushtëzuar] – Zgjidh datën e ekzekutimit për urdhër pagesën
periodike të parë nga lista e zgjedhjes së kalendarit. Fusha do të shfaqet nëse ju do të
zgjidhni opsionin Krijoni një urdhërpagesë periodike.
Data e skadencës [E kushtëzuar] – Zgjidh datën e skadencës urdhërpagesës periodike nga
lista e zgjedhjes së kalendarit. Fusha do të shfaqet nëse ju do të zgjidhni opsionin Krijoni një
urdhërpagesë periodike.
Përshkrimi [Opsionale] Vendos llojin e përshkrimit.
Lloji aksesit të template [Opsionale] – Zgjidh llojin e aksesit të formës nga lista e zgjedhjeve
(Për përdoruesit individ, lloji i aksesit të formës do të jetë privat).
Lidh dokumentat nese kerkohet sic pershkruhet ne seksionin “Funksionaliteti- Lidh
Dokumentat” te ketij Manuali
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-

Kliko butonin Konfirmoni. Sistemi do të shfaq ekranin Transferta e brendshme – Verifiko.

-

Kliko butonin Konfirmo.
Nëse duhet fjalëkalimi, do të shfaqet ekrani i mëposhtëm:

-

Vendos numrin serial te Çelësit te Sigurisë dhe shtyp butonin Dërgo. Në varësi të llojit të ekranit
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të verifikimit, sistemi do të shfaq ekranin Transfertë e brendshme – Konfirmo me mesazhin e
statusit.

-

Kliko butonin Pagesë e re ne rast se deshiron te iniciosh nje tjeter transferte te brendeshme.

21. Brënda Bankës - Transfertë e Shumëfishtë Brënda Bankës
Ky opsion ju lejon juve të filloni një transferta të brendshme të shumëfishta. Ju mund të transferoni para
nga një llogari deri në pesë llogari të ndryshme. Gjithashtu, ju mund të transferoni para nga llogari të
ndryshme në një llogari të vetme ose në disa llogari sipas udhëzimeve.
- Lundro në menunë Pagesat > Brenda bankës > Transfertë e shumëfishtë brenda bankës.
Sistemi do të shfaq ekranin Transfertë e shumëfishtë brenda Bankes dhe plotëso
informacionin e kërkuar:
o Debitoni një llogari të vetme [Opsionale] – Zgjidh Debitoni një llogari të vetme për të
debituar një llogari të vetme.
o Debitoni disa llogari [Opsionale] – Zgjidhë Debitoni disa llogari për të debituar më shumë
se një llogari.
o Referenca e përdoruesit [Opsionale] – Vendos numrin e references së përdoruesit për
transaksionin.
o Llogaria që debitohet [E detyrueshme] – Zgjidh llogarinë e burimit nga lista e zgjedhjeve.
Udhëzime për pagesën
o Llogaria përfituese [E detyrueshme] – Vendos llogarinë e destinacionit e cila do të veprojë
si një llogari krediti për transaksionin.
o Dega e përfituesit [Shfaqet] – Kjo fushë shfaq degën e destinacionit të zgjedhur në listën e
degës së destinacionit.
o Shuma e transfertës [E detyrueshme] –Vendos shumën që do të transferohet.
o Monedha e transfertës [E detyrueshme] – Zgjidh monedhën nga lista e zgjedhjeve.
o Lidh dokumentat nese kerkohet sic pershkruhet ne seksionin “Funksionaliteti- Lidh
Dokumentat” te ketij Manuali
Detaje të pagesës
o Paguaj tani [Opsionale] –Zgjidh Paguaj tani për të procesuar transaksionin menjëherë.
o Paguaj më vonë [Opsionale] – Zgjidh Paguaj më vonë për të kryer pagesën në një date në
të ardhmen.
o Krijoni një urdhër pagesë periodike [Opsionale] – Zgjidh Krijoni një urdhër pagesë
periodike për të caktuar një urdhër pagesë periodike për debitime të shumëfishta. Nëse
zgjidhet butoni Krijoni një urdhër pagesë periodike do të shfaqen fushat e mëposhtme.
Detaje të urdhër pagesës periodike
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o
o
o

o

Frekuenca e ekzekutimit të urdhërpagesës periodike [E kushtëzuar] – Zgjidh frekuencën
e ekzekutimit të urdhër pagesës periodike nga lista e zgjedhjeve. Opsionet janë: Çdo ditë,
çdo javë, çdo dy javë çdo muaj, çdo dy muaj, çdo tre muaj, çdo gjashtë muaj, çdo vit.
Data e parë e ekzekutimit [E kushtëzuar] – Zgjidh datën e ekzekutimit për urdhër pagesën
periodike të parë nga lista e zgjedhjes.
Data e skadencës [E kushtëzuar] – Zgjidh datën e skadencës urdhërpagesës periodike nga
lista e zgjedhjes së kalendarit. Fusha do të shfaqet nëse ju do të zgjidhni opsionin Krijoni një
urdhër pagesë periodike.
Detaje të tjera
Përshkrimi [E detyrueshme] Vendos përshkrimin e shkurtër të transaksionit.

-

Për të plotësuar detajet për Llogarinë me debitim të shumëfishtë, zgjidh Debitoni disa llogari.
Kliko butonin Shto më shumë për të shtuar të dhëna të shumëfishta.

-

Kliko butonin
për të fshirë një të dhënë.
Kliko butonin Konfirmo. Sistemi do të shfaq ekranin Transfertë e shumëfishtë brenda bankës Verifiko.

-

Kliko butonin Konfirmo.
Nëse duhet fjalëkalimi, do të shfaqet ekrani i mëposhtëm:
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-

Vendos kodin e Çelësit te Sigurisë dhe shtyp Dergoni. Sistemi do të shfaq ekranin Transfertë e
shumëfishtë brenda bankës – Konfirmo me mesazhin e statusit.

-

Kliko butonin Pagese e re në rast se ju dëshironi të incioni një tjetër transfertë të shumefishtë
brenda bankes

Pagesat – Pagesat Jashtë Banke

22. Pagesa jashtë banke
Nëpërmjet përdorimit të opsionit të Pagesa jashtë banke, ju mund të transferoni fonde në vend dhe jashtë
(Transfertat brenda vendit zakonisht kryhen nëpërmjet rrjetit lokal të pagesave). Transfertat në nisje
mund të kryhen ose duke përdorur një formë ekzistuese ose si një transaksion i ri pagesë. Pagesa mund
të procesohet menjëherë ose në një datë të caktuar në të ardhmen, ose sipas urdhër pagesës periodike
me bankën.
-

Lundro në menunë Pagesat > Pagesa jashte bankës dhe plotëso fushat e nevojshme
Pagesa për
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o
o

o
o

o
o
o
o

o
o

o

o

o
o

o

o

o
o
o
o
o

Template ekzistuese [Opsionale] – Zgjidh butonin e Template ekzistuese për të zgjedhur
formën e pagesave për transferimin e fondeve
Pagesë e re [Opsionale] – Zgjidh butonin e opsionit Pagesë e re për të plotësuar transfertën
e re të dosjeve. Transferta mund të kryhet qoftë duke përdorur Template ekzistues të
pagesës ose Kryej pagesën e re.
Numri i referencës së përdoruesit [Opsionale] – Vendos numrin e referencës së
përdoruesit sipas zgjedhjes tuaj.
Llogaria që debitohet [E detyrueshme] – Zgjidh llogarinë e burimit nga lista e zgjedhjes.
Kliko buton dhe sistemi do të zgjedh automatikisht dhe do të shfaq gjendjen e vlefshme në
llogarinë e zgjedhur të burimit.
Detaje të përfituesit
Emri i përfituesit [E detyrueshme] – Kliko në butonin Shiko për të zgjedhur përfituesin. Emri
i përfituesit të përzgjedhur do të shfaqet këtu.
Llogaria Përfituese [E kushtëzuar] – Zgjidh · Vendos nr. e llogarisë
Numri i llogarisë/ IBAN [E detyrueshme] – Vendos numrin e llogarisë së përfituesit.
Të dhënat bankare të përfituesit
Vendos të dhënat bankare të përfituesit [Opsionale] – Zgjidhni opsionin për të vendosur të
dhënat bankare të përfituesit. Opsionet janë si më poshtë: · SWIFT · Kodet kombëtare të
klerimit · Të dhënat bankare
Kodi i SWIFT [E kushtëzuar] – Kliko butonin shiko për të zgjedhur kodin e Swift-it.
Emri i bankës [Shfaqet] – Emri i bankës së përfituesit do të plotësohet menjëherë këtu pas
zgjedhjes së kodit të SWIFT-it. Kjo fushë aktivizohet nëse zgjidhet opsioni i Detajeve të
Bankës nga Vendos të dhënat bankare të përfituesit.
Adresa e bankës [E kushtëzuar] – Vendos adresën e bankës. Kjo fushë aktivizohet nëse
zgjedh opsionin Detajet e Bankës nga Vendos të dhënat bankare të përfituesit. Nëse
zgjedh Kodin SWIFT, atëherë kjo fushë do të plotësohet automatikisht.
Kodi kombëtar i kleringut [Kërko] – Kliko butonin Kërko për të zgjedhur kodin e bankës së
përfituesit. Kjo fushë aktivizohet nëse zgjedh opsionin Kodet kombëtare të kleringut nga
Vendos të dhënat bankare të përfituesit.
Lloji i Kodit kombëtar të kleringut [E detyrueshme] – Zgjidh llojin e kodit kombëtar të
klerimit nga lista e zgjedhjeve.
Vendi [E kushtëzuar] – Vendos emrin e vendit. Kjo fushë aktivizohet nëse zgjedh opsionin
Detajet e Bankës nga Vendos të dhënat bankare të përfituesit. Nëse zgjedh Kodin
SWIFT, atëherë kjo fushë do të plotësohet automatikisht.
Qyteti [E kushtëzuar] – Vendos qytetin e përfituesit. Kjo fushë aktivizohet nëse zgjedh
opsionin Detajet e Bankës nga Vendos të dhënat bankare të përfituesit. Nëse zgjedh
Kodin SWIFT, atëherë kjo fushë do të plotësohet automatikisht.
Detajet e bankës ndërmjetëse [E kushtëzuar] – Zgjidh butonin: · Kodi i Swift · detajet e
Bankës.
Shënim: Nëse ju zgjidhni butonin e Kodit Swift, atëherë pas zgjedhjes së kodit Swift
nëpërmjet opsionit Kërko në fushën e Kodit SWIFT, detajet e tjera do të plotësohen
automatikisht. Nëse ju zgjidhni butonin detajet e Bankës, atëherë ju duhet të plotësoni detajet
që mbeten.
Kodi Swift [E kushtëzuar] – Zgjidh kodin Swift duke përdorur butonin kërko.
Emri i bankës [E kushtëzuar] – Vendos emrin e bankës.
Adresa e bankës [E kushtëzuar] - Vendos adresën e bankës.
Qyteti [E kushtëzuar] – Vendos qytetin e përfituesit. Kjo fushë aktivizohet nëse zgjedh
opsionin Detajet e Bankës nga Vendos të dhënat bankare të përfituesit.
Vendi [E kushtëzuar] – Vendos emrin e vendit. Kjo fushë aktivizohet nëse zgjedh opsionin
Detajet e Bankës nga Vendos të dhënat bankare të përfituesit.
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Detajet e pagesës
Shuma e transfertës [E detyrueshme] – Vendos shumën e transfertës.
Nëse zgjedh një formë pagesë nga Lista e zgjedhjeve të Formës së Pagesës, kjo fushë
paraqet shumën e transfertës të formës së zgjedhur të pagesës.
Monedha e transfertës [E detyrueshme] – Zgjidh monedhën e transfertës për transfertën
ndërkombëtare nga lista e zgjedhjeve.
Paguaj tani [Opsionale] – Zgjidh Paguaj tani për të procesuar menjëherë transaksionin.
Paguaj më vonë [Opsionale] – Zgjidh Paguaj më vonë për të bërë pagesën në një datë në
të ardhmen.
Detaje të tjera
Detaje të pagesës 1/2/3/4 [E detyrueshme] – Shkruani detajet e pagese
Detaje të tjera
Komisionet e bankes korrespondence [E detyrueshme] – Zgjidh komisionet e
korrespondencës nga lista e zgjedhjeve.
Përshkrimi [Opsione] – Shkruaj përshkrimin.
Lloji i aksesit të template [Opsionale] – Zgjidh llojin e aksesi nga lista e zgjedhjeve.
Opsionet janë: Publike - Private.
Lidh dokumentat nese kerkohet sic pershkruhet ne seksionin “Funksionaliteti- Lidh
Dokumentat” te ketij Manuali

Duke shtypur kete buton, ju mund te
Duke shypur kete buton ju
Duke shtypyr kete buton ju
ruani detajet e pageses si nje
mund te ruani detajet e
mund te ruani nje
formë/shabllon qe ta perdorni ate
pagese si nje formë/shabllon
draft/shembull
te pageses
te
- Kliko butonin
Konfirmoni.
Sistemi
do tëJushfaq
e Pagesa
jashtë
banke – me
Verifiko.
ne cdo kohe.
lutemekranin
kini kujdes
se
per ta perdorur
vone
cilien mund ta inicioni ne nje
nese shtypni kete buton ju mund te
gjithashtu
si
nje
pagese
per tu
kohe te mevoneshme
ruani vetem detajet e pageses por
iniciuar
nuk e inicionini ate.
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-

-

Kliko butonin Konfirmo. Sistemi do të shfaq ekranin Pagesa jashtë banke – Konfirmo me
mesazhin e statusit.
Nese do te kerkohet fjalekalim per transaksionin ekrani me poshte do te shfaqet:

Vendos kodin e Celësit të Sigurisë dhe shtyp butonin Dërgoni. Sistemi do të shfaq ekranin
Pagesë Jashtë Banke – Konfirmo me mesazhin e statusit

-
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−

Kliko butonin Pagese e re. Sistemi ju kthen në ekranin Pagesa jashtë banke.

Pagesat – Mirëmbaj Përfituesit

23. Mirëmbajtja e përfituesit
Përdoruesit që kanë akses në Mirëmbajtjen e Përfituesit mund të mirëmbajë Përfituesin. Shënim për
Përdoruesit e Biznesit: Ju mund të specifikoni gjithashtu nëse forma e Përfituesit është e disponueshme
për përdorues të tjerë të ID-s së njëjtë të klientit primar duke përcaktuar nivelin e aksesit të formës si
publik. Nëse forma krijohet me nivel aksesi Privat, ajo është e vlefshme vetëm për përdoruesin që e ka
krijuar atë. Mirëmbajtja e Përfituesit kryhet për transfertat e brendshme dhe të jashtme.
-

Lundro në menunë Pagesat > Mirëmbajtja e Përfituesit
Zgjidh llojin e transaksionit dhe kliko butonin Krijo Formën e Përfituesit

-

Vendos të dhënat e përfituesit në fushat e duhura
Kliko Shtoni. Sistemi do të shfaq ekranin, Shtoni Përfituesin – Verifiko

-

Kliko butonin Konfirmoni. Sistemi do të shfaq ekranin Shtoni Përfituesin – Konfirmo me
mesazhin e statusit.
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24. Modifikoni përfituesin
-

Zgjidh ID-n e përfituesit duke zgjedhur kutinë përkatëse të shënjimit nga ekrani i kërkimit të
Mirëmbajtjes së Përfituesit.

-

Kliko butonin Modifiko për të modifikuar formën e zgjedhur të përfituesit. Sistemi do të shfaq
ekranin Modifiko Përfituesin.
Vendos detajet për të modifikuar formën e përfituesit.
Kliko butonin Modifikoni për të modifikuar formën e përfituesit të zgjedhur. Sistemi do të shfaq
ekranin Modifikoni Përfituesin - Verifiko. OSE kliko butonin Kthehu për të shkuar tek ekrani i
mëparshëm.
Kliko butonin Konfirmo. Sistemi do të shfaq ekranin Modifiko Përfituesin - Konfirmo
Kliko butonin OK. Sistemi do të shfaq ekranin fillestar të Mirëmbajtjes së Përfituesit

-

-

25. Fshirja e një përfituesi
-

Kliko butonin Fshini në ekranin e Mirëmbajtjes së Përfituesit me rezultatet e kërkimit. Sistemi
do të shfaq ekranin Mirëmbajtja e Përfituesit – Fshini Përfituesin – Verifiko.
Kliko butonin Konfirmo. Sistemi do të shfaq ekranin Mirëmbajtja e Përfituesit – Fshini
Përfituesin – Konfirmo.
Kliko butonin Dakort.
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Pagesë Faturash
Pagesë Faturash

26. Regjistro Faturuesin
Nëpërmjet përdorimit të këtij opsioni ju mund të regjistroni më shumë se një llogari me të njëjtin
sipërmarrës shërbimi për pagesën e faturës. Ndërsa me pagesën e faturës, ju mund të zgjidhni çdo
faturues të regjistruar për të cilin duhet të paguhet fatura.
Shënim: Fatura mund të paguhet vetëm për faturuesit e regjistruar. Kjo do të thotë se përpara
pagesës së faturës, fillimisht ju duhet të regjistroni faturuesin. Kur faturuesi të jetë regjistruar, ju
mund të bëni lehtësisht pagesa nëpërmjet menusë Paguaj Faturën
-

Për të regjistruar faturuesin: Lundroni në menunë Pagesat e faturave > Regjistro faturuesin
Kliko butonin Shtoni një faturues të ri për të regjistruar një faturues të ri. Sistemi shfaq ekranin
Regjistroni faturuesin
o Përzgjidhni klientin: Përzgjidh klientin nga lista e zgjedhjeve.
o Përzgjidhni faturuesin: Përzgjidh faturuesin nga lista e zgjedhjeve.
o Numri i llogarisë me Faturuesin: Shtyp numrin e llogarisë ose numrin e konsumatorit me
faturuesin.
o Pseudonimi: Vendos emrin që përdoret.

-

Kliko butonin Dërgoni. Sistemi shfaq ekranin Regjistro faturuesin - verifiko.

-

Kliko butonin Konfirmoj. Sistemi do të shfaqi ekranin Regjistro faturuesin - Konfirmoni me
statusin e mesazhit. Ose kliko butonin Ndryshoni që të shkoni tek ekrani paraardhes dhe të
modifikoni të dhënat.
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−

Kliko butonin Dakort. Sistemi shfaq ekranin Regjistro Faturuesin.

27. Fshini një faturues
-

Zgjidh kutinë e klientit që do të fshihet.
Kliko butonin Fshini për të fshirë një faturues. Sistemi shfaq ekranin Fshini faturuesin –
verifiko.
Kliko butonin Konfirmo. Sistemi shfaq ekranin Fshini faturuesin – Konfirmo me mesazhin e
statusit OSE kliko butonin Kthehu për të shkuar në ekranin e mëparshëm.
Kliko butonin Dakort. Sistemi shfaq ekranin Regjistroni faturuesin.

28. Paguaj Faturën
Nëpërmjet përdorimit të këtij opsioni përdoruesi mund të paguaj faturën faturuesit të regjistruar. Sistemi
do të aprovojë informacionin e ruajtur për faturuesin për fondet e mjaftueshme që duhen për të paguar
shumën e pagesës së faturës.
-

Për të paguar faturën: Lundro tek Pagesat e faturës > Paguaj faturën.
o Zgjidh klientin: Zgjidh klientin nga lista përkatëse.
o Zgjidh faturuesin: Zgjidh faturuesin të cilit i paguhet fatura nga lista përkatëse.
o Zgjidh llogarinë: Zgjidh numrin e llogarisë nga lista përkatëse dhe kliko Vazhdoni.

-

Me pas lidh dokumentat nese kërkohet sic pershkruhet ne seksionin ‘Funksionaliteti Lidh
Dokumentat’ te ketij Manuali
Dhe plotëso Seksionin e detajeve të tjera
o Numri i faturës: Vendosni numrin e faturës.
o Data e faturës: Zgjidhni datën e faturës nga lista e zgjedhjeve.
o Shuma e pagesës: Vendos shumën që duhet ti paguhet faturuesit.
o Lloji i Pageses: Perzgjidhni llojin e pageses nga lista
o Pershkrimi i Transfertes: Vendosni pershkrimin per pagesen

-
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Shënim: Në seksionin Shënim listohen kerkesat për detajet specifike që duhen përfshirë në
fushën Përshkrimi i Transfertës në menyrë që pagesa të jetë e vlefshme. Lexoni me kujdes keto
shënime përpara se të nisni një pagesë fature.
-

Kliko butonin Dërgoni. Sistemi do të shfaq ekranin Paguaj faturat – Verifiko.

-

Nëse do të kërkohet fjalëkalim për transaksionin, ekrani më poshtë do të shfaqet:
Vendos numrin e Celësit te Sigurisë dhe shtyp butonin Dërgoni.

-

Kliko butonin Konfirmoni. Sistemi do të shfaq ekranin Paguaj faturat – konfirmo me mesazhin
e statusit. OSE kliko butonin Ndryshoni për të shkuar në ekranin e mëparshëm dhe redakto të
dhënat e regjistruara.

.
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-

Kliko butonin Dakort. Sistemi do të shfaq ekranin Paguaj Faturat

40

Pagesat Bulk
Pagesat Bulk1 – Nagrkimi i dosjes Bulk (vetëm per perdorues Biznesi)

Adminsitrimi i Bulk ju lejon të ngarkoni dosjet të cilat përmbajnë shumë transaksione. Moduli Bulk
lëhtëson procesimin e shumë transaksioneve nëpërmjet një dosje të vetme bulk si pagesa e pagave,
transferimi i fondeve, etj. Kjo është mënyra më e shpejtë e procesimit të transaksioneve sesa regjistrimi i
transaksioneve një nga një. Transaksionet në formën e dosjeve do të ngarkohen nëpërmjet internet
banking.
Për të përdorur këtë opsion, klienti duhet të jetë një klient i internet banking dhe ky opsion duhet të jetë i
konfiguruar për përdoruesin. Lloji i dosjes që do të ngarkohet duhet të përcaktohet përpara ngarkimit të
dosjes, nëse formati i dosjes së ngarkuar nuk është siç duhet, dosja do të refuzohet. Për ngarkimin e
dosjes, ju mund të shikoni gjithashtu statusin e dosjes duke përdorur numrin e referencës së ngarkimit
ose nëpërmjet transaksionit shiko dosjen bulk.

29. Ngarkimi i Dosjes Bulk
-

1

Lundro në menu tek Transaksionet në grup (Bulk) > Ngarkoni një dosje Bulk. Sistemi shfaq
ekranin e Ngarkoni një dosje Bulk.
o Identifikuesi i dosjes Bulk [E detyrueshme] – Zgjidh identifikuesin e bulk që krijohet më
parë për të identifikuar dosjen nga lista e zgjedhjes.
o Lloji i kodimit që përdoret për ngarkimin e dosjes [E detyrueshme] – Zgjidh llojin e kodimit
që përdoret për dosjen e ngarkuar nga lista përkatëse. Opsionet janë: · Standarde · UTF-8
o Ngarkoni dosjen [E detyrueshme] – Zgjidh vendndodhjen nga ku do të ngarkohet dosja
duke përdorur butonin Shfleto.
o Lidh dokumentat nese kerkohet sic pershkruhet ne seksionin “Funksionaliteti- Lidh
Dokumentat” te ketij Manuali

The customer should apply for this functionality in order for it to be made available.
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-

Lloji i dosjes që do të ngarkohet [E detyrueshme] – Zgjidhni opsionin CVS nga lista.

-

Kliko buton pastro për të pastruar të dhënat nga ekrani. OSE kliko butonin Inicio. Sistemi do të
shfaq ekranin Ngarkoni një dosje Bulk.

-

Kliko linkun Numri i Referencës së Dosjes për të parë statusin e ngarkimit. Sistemi shfaq
ekranin Shikoni Dosjen Bulk. OSE kliko butonin OK për tu kthyer në ekranin Ngarkoni një
dosje Bulk.

Pagesat Bulk – Shiko nje dosje Bulk

30. Shiko nje Dosje Bulk
Nëpërmjet përdorimit të këtij opsioni, ju mund të shikoni dosjet bulk që ngarkon klienti. Ky funksion duhet
ti mundësojë klientit që të shikojë rezultatin e dosjeve bulk që janë ngarkuar. Kërkimi mund të filtrohet me
parametra të ndryshëm si statusi, identifikuesi i transaksionit. Ju mund të shikoni statusin e dosjes dhe
nëse ka ndonjë gabim në dosje, ju mund të shkarkoni gjithashtu edhe dosjen me gabime për të kuptuar
arsyen e gabimit. Ju mund të gjurmoni historikun e dosjes. Gjithashtu mund të kontrolloni edhe rekordet
individuale.
-

Lundro në menunë Transaksionet Bulk > Shiko nje dosje Bulk. Sistemi shfaq ekranin Shikoni
dosjen Bulk.
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Kliko mbi Statusin e dosjes qe te shikosh dosjen
Bulk me statusin e perzgjedhur qe shfaqet ne
faqen e Shiko nje Dosje Bulk

Kliko hiperlinkun e Transaksionit Bulk qe
te haqep faqja Shiko nje Dosje Bulk per
ate lloj dosje te vecante

-

Kur klikon hiperlinkun Identifikuesi i Transaksionit Bulk ose hiperlinkun Statusi i Dosjes. Faqja
Shiko dosjen Bulk do të shfaqet përkatësisht sipas Identifikuesit te transaksionit bulk dhe sipas
statusit te dosjes.
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-

-

-

Në rast se doni të kërkoni për një dosje bulk të caktuar, përdorni seksionin 'Kriteret e kërkimit'
duke plotësuar informacionin përkatës. Kërkimi mund të filtrohet me parametra të ndryshëm si
statusi, identifikuesi i transaksionit, lloji i transaksionit, statusi i përpunimit të dosjes, numri i
referencës së dosjes dhe datat e fillimit dhe mbarimit të ngarkimit.
Pasi të keni futur filtrat e dëshiruar, klikoni butonin Kërko. Sistemi shfaq ekranin Shiko nje Dosje
Bulk me rezultatet e kërkimit.

Kliko hiperlinkun Emri i dosjes. Sistemi do të shfaq ekranin Historiku i dosjes.
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-

Kliko hiperlinkun e Numrit të referencës së dosjes. Sistemi shfaq ekranin Detaje të regjistrimit
të dosjes Bulk

-

Në ekranin Detaje të regjistrimit të dosjes Bulk kur klikon hiperlinkun Numri i Referencës se
rekordit, sistemi shfaq faqen Detaje të Regjistrimit të Dosjes Bulk.
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Funksionaliteti Lidh Dokumentat
Ky opsion ju lejon ju të lidhni dokumenta justifikuese në secilën prej llojeve të pagesave nese ato
kerkohen per te procesuar transaksionin (Transferta të Brendëshme, Transferta të Shumfishta, Transferta
me Jashtë, Pagese faturash, Urdhër Pagesa dhe Pagesat BULK). Dokumentat e lidhur mund te
shkarkohen nga faqja e Shiko/Autorizo transaksionet per qellime autorizimi/verifikimi.
Shënim i Rëndësishem:
Llojet e dokumentave që lejohen të bashkangjiten janë: XLS, DOC, PDF, JPEG, CSV
Masa maksimale e dokumentit që do të lidhet është 3 MB
Emri I dokumentit që do të lidhet mund të përmbajë numra, gërma dhe karakterin nënvijëzim _.
Hapesira dhe karakteret e tjera te vecanta si: .*[;:,></\.!@#^&*%$] nuk lejohen.
Numri maksimal i dokumentave që mund të bashkëlidhen është 5
Sistemi nuk te lejon te lidhesh te njejtin dokument me shume se nje here;
Dokumenti që do të lidhet do të shfaqet në ekranin e verifikimit, konfirmimit dhe Autorizimit;
Për transferta të shumfishta/pagesat BULK ju jeni te lejuar të lidhni dokumenta të shumfishta megjithate
nuk do te kete korrelacion me transaksionet specifike;
31. Të Lidhësh dokumenta justifikues për pagesat
-

Lundro nga menuja përkatëse në seksionin “Lidh dokumentat”
Kliko mbi butonin “Lidh”

Kliko ketu te
“Lidhesh”
dokumntin/at

-

Sapo të klikoni mbi butonin “Lidh” do te hapet faqja si më poshtë

Kliko ketu duke
shtuar deri ne 5
dokumenta per te
lidhur
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Kliko ketu te
lidhesh te gjithe
dokumentat qe ke
zgjedhur

-

Kliko mbi butonin “Shto një tjetër”, në mënyrë që të shtosh disa dokumenta

Kliko ketu qe te
zgjedhesh
dokumentat qe do
te lidhesh

-

-

Kliko mbi butonin “Choose File” duke zgjedhur dokumentin që dëshiron të lidhësh nga
dokumentat personale që gjënden në kompjuterin tuaj.
Kliko mbi butonin “Lidh” në mënyrë që të lidhësh të gjithë dokumentat që ke zgjedhur. Në këtë
mënyrë ju do të keni një pamje të qartë të dokumentit/ave që ju keni lidhur përpara se të kryeni
ndonjë veprim tjetër.
Kliko mbi butonin “Kryer” qe te kthehesh ne faqen e fillimit te transaksionit;
Pasi lidhja e dokumentave të jetë bërë suksesshem, emri/at e dokumentit/ave i/te lidhur do të
shfaqen si në ekranin më poshtë

-

Pas lidhjes se
dokumentave
klikoni ketu qe te
ktheheni
mbrapsht tek
ekrani fillestar

Dokumentat qe
shfaqen pas
lidhjes
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-

Pasi të kesh konfirmuar dokumentat që do të lidhesh dhe të klikosh mbi butonin “Kryer” ekrani i
mëposhtem do të shfaqet në menun e pagesave ose transaksioneve përkatëse;

Kliko mbi”kuti” qe
te heqesh
dokumentat

-

Perdor kete buton
qe te heqesh
dokumentat qe ke
lidhur

Procedo nomalisht me pagesën/transfertën. Sistemi do të shfaqë dokumentat e lidhur, si ne
faqen e verifikimit edhe në atë të konfirmimit;

Dokumentat e
Lidhur shfaqen ne
ekranin Verifiko

Dokumentat e Lidhur
shfaqen ne ekranin
Konfirmo

-

Ju mund të shikoni dokumentat që keni lidhur për një pagesë/transfertë specifike gjithashtu edhe
në ekranin “Shiko Transaksionet e Iniciuara”
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Dokumentat e Lidhura
shfaqen ne ekranin “Shikoni
Transaksionet e Iniciuara”
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Katologu i Produkteve
Ne kete seksion ju do te gjeni informacion ne lidhje me produktet dhe sherbimet e bankes

-

Lundro ne menune Katologu i Produkteve dhe zgjidh kategorine e deshiruar qe te shikosh
ofertat e vlefshme dhe te shfaqesh interesin tend mbi produktet dhe sherbimet e bankes.
Kategorite jane si me poshte:
o Sipërmarrës
o Individë
o Arri Synimin
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Hapësira Ime
Hapësira Ime – Çeqet

32. Verifikim statusi për çeqet
Raporte të caktuara mund të gjenerohen për çeqet e paguara, çeqet e ndaluara, çeqet e paguara për një
periudhë të caktuar dhe për një gamë të caktuar çeku. Nga ana tjetër mund të gjenerohet gjithashtu edhe
një raport gjenerik. Raporti mund të gjenerohet edhe për një çek të vetëm. Mund të keni gjithashtu edhe
një raport te pergjithshem pa vendosur numrin e çekut.
-

Lundroni në menunë Hapësira Ime > Çeqet > Verifikim statusi për çeqet. Sistemi shfaq
ekranin e Verifikimit të Statusit të Çekut.
Zgjidhni numrin e llogarisë nga menuja e zgjedhjes.
Zgjidhni statusin e çekut dhe periudhen (nga data ne date)
Klikoni butonin Dërgoni. Sistemi shfaq statusin e çekut dhe shumën e çekut.

33. Bllokim/zhbllokim Çeku
Ky opsion ju mundëson të bllokoni/zhbllokoni një çek. Gjithashtu ju lejon të bllokoni/zhbllokoni një set ose
një përmbledhëse çeku duke vendosur serite e numrave te çeqeve.
-

Lundroni në menu tek Hapësira Ime > Çeqet > Bllokim/zhbllokim Çeku. Sistemi shfaq ekranin
e kërkesës për bllokimin/zhbllokimin e çekut.
Plotëso fushat e duhura dhe kliko butonin Dërgoni. Sistemi shfaq ekranin Kërkesë per
Bllokim/zhbllokim Çeku.
Kliko butonin Konfirmo. Sistemi shfaq ekranin Kërkesë per Bllokim/zhbllokim Çeku
konfirmuar me mesazhin e statusit.
Kliko butonin Dakort.

34. Kërkesë për bllok çeku
Opsioni i Kërkesës për Bllok Çeku ju lejon të paraqisni një kërkesë për bllok çeku
-

Lundroni në menu tek Hapësira Ime > Çeqet > Kërkesë për bllok çeku. Sistemi shfaq ekranin e
Kërkesës për Bllok Çeku dhe vendosni të dhënat që kërkohen:
o Zgjidhni llogarinë: zgjidhni numrin e llogarisë nga llogaritë që shfaqen në listën e caktuar.
o Nr. e blloqeve të çekut: Zgjidhni numrin e blloqeve të çekut nga lista e zgjedhjeve.
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o
o

-

Lloji i bllokut të çekut: Zgjidhni llojin e bllokut të çekut nga lista përkatëse.
Opsioni i bllokut të çekut: Zgjidhni numrin e faqeve të çekut që ju nevojitet nga lista.
Zgjidhni bllokun e çekut me 25 faqe
Detaje të dorëzimit
o Mënyra e dorëzimit: Zgjidhni: Degën
o Qyteti: Zgjidhni nga lista qytetin ku ndodhet dega.
o Dega: Zgjidhni nga lista e paracaktuar degën se ku do të merret blloku i çekut.
Te dhenat e tjera do te popullohen automatikisht me perzgjedhjen e deges.
Kliko butonin Dërgoni. Sistemi shfaq ekranin Kërkesë për bllok çeku – Verifiko.
Kliko buton Konfirmo. Sistemi shfaq Kërkesë për bllok çeku – Konfirmo me mesazhin e
statusit. OSE klikoni butonin Ndryshoni për të ndryshuar detajet e bllokut të çekut.
Kliko butonin Dakort.

Hapësira Ime – Lista e Transaksioneve

35. Shikoni transaksionet e iniciuara – përdorues Individ
-

Lundro nëpër menu tek Hapesira Ime > Lista e Transaksioneve. Sistemi shfaq ekranin Shikoni
transaksionet e iniciuara.
o Transaksionet e Iniciuara – ketu shfaqen gjithe transaksionet e iniciuara nga vete ju
sebashku me statusin aktual te transaksioneve dhe numrin e transaksioneve per secilin lloj
me nje status te vecante.
o Shikoni Versionet/Shembujt e Ruajtur – ketu shfaqen te gjitha versionet/shembujt e
ruajturt te krijuara nga perdoruesi
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-

Kliko linkun e statusit. Sistemi shfaq ekranin kërko transaksionet e iniciuara. Transaksioni
mund te quhet i kryer ne rast se ka statusin “I perfunduar”.

36. Shiko Transaksionet e Iniciuara - Përdoruesit Jo - Individ
-

Lundro në menu Hapësira Ime > Lista e Transaksioneve > Sistemi shfaq ekranin Shiko
transaksionet e Iniciuara. Katër tabe shfaqen ne ekran, perkatesisht:
o Trnsaksionet e Iniciuara – ky ekran shfaq gjithe transaksionet e iniciuara nga vete
perdoruesi se bashku me statusin e transaksionit dhe numrin e transaksionit të
secilin lloj si dhe statusin specifik
o Shiko Versionet/Shembujt e Ruajtur – Këtu shfaqen të gjithe draftet dhe shembujt
e ruajtur te krijuara nga përdoruesi ose draftet dhe shembujt e ruajtur të krijuara nga
përdoruesa të tjerë te të njëjtin biznes te llojit ‘publike’.
o Transaksione për t’u autorizuar. I shfaq Autorizuesit te gjitha transaksionet te cilat
presin te autorizohen. Duke perdorur kete funksion Autorizuesi mund te Autorizoje,
Refuzoje ose the ktheje nje transaksion mbrapsht per tu modifikuar.
o Shiko Transaksionet – ketu shfaqen të gjithë transaksionet për të cilat ju keni
akses vetëm për të parë. Ju mund të shikoni transaksionet e iniciuara ose të
autorizuara nga përdoruesa të tjerë

-

Kliko hiperlinkun e statusit të transaksionit përshembull “Duke u Procesuar” Sistemi do të
shfaqe faqen kërko transaksionet e iniciuara
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Pershkrimi i Fushave
Kerko sipas
Numri References Ebanking – Zgjidh kete buton qe te kerkosh duke futur numrin e references se
transaksionit ebanking
Kritere te tjera kerkimi– zgjidh kete buton per te kerkuar ne baze te Kritereve te tjera te kerkimit sic
pershkruhet me poshte:
Lloji Transaksionit - [Liste] Zgjith llojin e transaksionit nga lista
Statusi - [Liste] Zgjidh statusin nga lista
Klienti - [Liste] Zgjidh ID e klientit nga lista
Numri Llogarise [Fut] Shkruaj numrin e llogarise
Numri I References se Perdoruesit - [Fut] Shkruaj numrin e references se perdoruesit
Periudha e Transaksionit - [Liste] Zgjidh periudhen ne te cilen transaksioni eshte iniciuar. Vlerat jane:
o Dita e fundit
o 6 muajt e fundit
o N Transaksionet e fundit
o Date e parametrizueshme
Nga Data - [Date-zgjedhje] Fusni Nga data për të kërkuar sipas rendit të datës. Nga data do të
aktivizohet dhe do te jete e detyrueshme nëse Date e Parametrizueshme është e zgjedhur në listen
Periudha e Transaksionit .
Ne daten - [Date-zgjedhje] Futni Ne daten qe te kerkoni daten për të kërkuar sipas rendit të dates. Nga
data do të aktivizohet dhe do te jete e detyrueshme nëse Date e Parametrizueshme është e zgjedhur në
listen Periudha e Transaksionit .
Nga Date Valuta - [Date-zgjedhje] Fusni Nga date valuta për të kërkuar sipas rendit të datës
Ne Date Valuten – [Date-zgjedhje] Fusni Ne date valuta për të kërkuar sipas rendit të datës
Nga shuma - [Fut] Fusni Nga shuma për të kërkuar sipas shumes
Ne Shumen - [Fut] Fusni Ne shumen për të kërkuar sipas shumes
Monedha - [Liste] Zgjidhni monedhen nga lista
-

Transaksioni mund te kosiderohet si i plotë në rast se statusi i tij shfaqet si i “Përfunduar”

37. Autorizimi i Transaksioneve (Përdoruesit Jo – Individ)
Një autorizues mund të shikojë transaksionet të cilat janë pezull për autorizimin e tyre duke përdorur këtë
seksion. Autorizuesi mund të autorizojë, refuzojë ose dërgojë transaksionin për modifikim.
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-

Lundro në menune Hapësira Ime > Lista e Transaksioneve > Transaksione për tu
Autorizuar. Sistemi shfaq ekranin e Transaksioneve për tu Autorizuar

o
o

o
o

Lloji i transaksionit [Shfaqet] – Paraqet listën e transaksionit.
Statusi [Shfaqet] – Shfaq statusin e trasnaksioneve. Kliko në link për të shfaqur rezultatet e
kërkimit sipas kritereve të kërkimit për transaksionin e përzgjedhur. Transaksioni mund te
quhet i kryer ne rast se ka statusin “I perfunduar”.
Numri [Shfaqet] – Numri i transaksionit për çdo lloj transaksioni me të njëjtin status.
Grafika [Shfaqet] – Shfaqet numërimi si grafik.

− Kliko kutinë në fillim të transaksionit. Sistemi shfaq ekranin Shikoni Transaksionet ne Pritje per
Autorizim

Zgjidhni kutinë përpara
transaksionit. Klikoni butonin
Autorizo ose Refuzo për të
autorizuar ose refuzuar
transaksionin pa verifikuar
detajet

-

Kliko mbi hiperlinkun e numrit te
referencës E- Banking për të
shfaqur detajet e transaksionit
para se të autorizoni / refuzoni
transaksionin

Kliko hiperlinkun e numrit të referencës E banking. Sistemi shfaq ekranin Shikoni
Transaksionet ne Pritje per Autorizim krahas detajeve të kontrollit.
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-

Kliko butonin Kthehu për tu kthyer në ekranin e mëparshëm.
OSE kliko butonin Refuzo dhe sistemi shfaq ekranin për Refuzimin.
OSE kliko butonin Dërgo për modifikim për të dërguar transaksionet për modifikim.
OSE kliko butonin Autorizo. Sistemi do të shfaq ekranin Transaksion për Autorizim - Verifiko

-

Nëse klikoni butonin Autorizo, sistemi shfaq ekranin Transaksion për Autorizim - Konfirmo.
Nëse duhet fjalëkalimi, do të shfaqet ekrani i mëposhtëm:
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-

Vendos numrin e sigurisë dhe shtyp Dërgo.

-

Për autorizimin e transaksionit nëse ka më shumë se një autorizues, transaksioni kalon në
statusin gjysmë i autorizuar dhe duhet të autorizohet më tej nga autorizuesi i dyte sipas një
procesi të ngjashëm sikundër tregohet më lart. Nese nuk eshte konfiguruar asnje autorizues tjeter
shtese, atehere statusi i transaksionit ndryshone ne per shembull ‘Duke u procesuar’
Kliko butonin Dakort.

-

38. Për të refuzuar transaksionin (vetëm për Përdoruesit e Biznesit):
-

Ndiq hapat sic pershkruhen ne seksionin Autorizimi i Transaksioneve me lart
Kliko butonin Refuzo në ekranin Shiko Transaksionin Pezull Subjekt Autorizimi. Sistemi shfaq
ekranin Transaksioni për refuzim – Verifikim
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-

Kliko butonin Refuzo. Nese kerkohet fjalekalimi per transaksionin do te shfaqet ekrani i
meposhtem

-

Vendos numrin e sigurisë dhe shtyp Dërgo. Sistemi do te shfaqi ekranin Transaksione per
Refuzim – ekrani Konfirmoni

-

Pas refuzimit te transaksionit Statusi ndryshon ne “Refuzuar nga Autorizuesi”
Kliko botonin Dakort

58

39. Për të dërguar për modifikim (vetëm për Përdoruesit e Biznesit):
-

-

Ndiq hapat sic pershkruhen ne seksionin Autorizimi i Transaksioneve me lart
Kliko butonin Dërgo për modifikim. Sistemi shfaq ekranin Transaksionet subjekt modifikimi verifikimi
Kliko butonin Dërgo për modifikim. Sistemi shfaq ekranin Transaksionet që dërgohen për
Modifikim - Konfirmim
Vendos numrin e sigurisë dhe shtyp Dërgo. Sistemi do te shfaqi ekranin Transaksione te
derguara per Modifikim – ekrani Konfirmoni
Kliko butonin Ok. Sistemi shfaq transaksionin në ekranin e Autorizimit.
Me modifikimin e transaksionit statusi ndryshon ne “Refuzuar per Modifikim”
Pas dërgimi të transaksionit për modifikim, transaksioni nuk është më i vlefshëm për autorizim të
mëtejshëm dhe transaksioni është i vlefshëm që autorizuesit e mëparshëm ta kopjojnë.
Transaksioni i kalon iniciuesit për modifikim. transaksioni është i vlefshëm që autorizuesit e
mëparshëm ta kopjojnë transaksionin dhe të fillojnë një transaksion të ngjashëm nëse është e
nevojshme.
Kliko butonin Kthehu për të kthyer në ekranin e mëparshëm. Ose kliko butonin Kopjo
transaksionin. Sistemi do të shfaq ekranin fillo transaksionin për të modifikuar transaksionin.

Hapësira Ime – Kutia Postare

40. Kutia postare
Opsioni i kutisë postare është një sistem i integruar komunikimi në sistemin e internet banking që ju të
komunikoni me bankën dhe anasjalltas. Ky opsion ju lejon që ju të shikoni të gjitha njoftimet, mesazhet
sinjalizuese dhe mesazhet e përgjithshme që ju dërgon banka; ju lejon të dërgoni mesazhe bankës dhe të
shikoni mesazhet e dërguara.
Njësoj si shumë klientë emaili që ju keni përdorur, kutia postare ju siguron një kuti të brendshme postare
ku mund të shikoni mesazhet dhe njoftimet që ju keni marrë, një opsion Dërgo Mesazhin nëpërmjet të cilit
ju mund të dërgoni mesazhe bankës dhe një dosje të mesazheve që ju keni dërguar, e cila ju lejon të
shikoni të gjitha mesazhet që ju keni dërguar.
Funksionaliteti i Kutisë Postare ndahet në nën-seksionet e mëposhtme:
o
o
o
-

Shikoni mesazhet e mara (Kutia postare)
Shikoni mesazhet e dërguara (Mesazhet e dërguara)
Dërgoni mesazhe (Përpilimi i mesazheve)

Lundroni ne menune hapesira ime > Kutia Postare

Hapësira Ime – Përllogaritësi i Këmbimit Valutor
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41. Përllogaritësi i Këmbimit Valutor
Opsioni i Verifikimit të kursit të këmbimit lejon përdoruesin të shikojë kurset më të fundit të
këmbimit për monedha të ndryshme të cilat ofrohen për blerje dhe shitje nga banka. Kursi i
këmbimit do të shfaqet kundrejt monedhës bazë të FCDB. Opsioni paraqet kurset e blerjes dhe
shitjes të zbatueshme për transfertat telegrafike. Nëse dëshironi të blini ose të shisni monedhë të
huaj, referojuni këtij opsioni për të parë kurset më të fundit që ofron banka për kryerjen e
transaksionit.
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Vetëshërbim
Vetëshërbim – Percakto Llogarinë e Preferuar

42. Percakto Llogarine e Preferuar
Menuja Përcakto Llogarinë e Preferuar ju lejon të vendosni një emertim (pseudonim) për secilën nga
llogaritë tuaja, për lehtësi përdorimi dhe identifikimi.
-

Lundro në menun Vetëshërbim > Përcakto Llogarinë e Preferuar dhe sistemi do të shfaq
ekranin e Përcakto Llogarinë e Preferuar
Zgjidh seksionin “Kursimet dhe Depozitat” ose “Depozitat me Afat” dhe një listë llogarish do
te shfaqet poshtë tyre
Ne fushën “Pseudonimi i Llogarise” vendosni pseudonimin për llogarinë specifike dhe shtypni
butonin Ruaj

Vetëshërbim – Menaxho Faqen Kryesore
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43. Menaxho Faqen Kryesore
Përdoruesit e Internet banking kanë një faqe kryesore e cila shfaq mini-menu te transaksioneve të
ndryshme. Menuja Menaxho Faqen Kryesore ju lejon juve të hiqni/shtoni mini-menut e preferuara të
faqes kryesore në kanalin tuaj Internet Banking deri në numrin maksimal të mini-menuve të vlefshme2.
-

Lundro në menun Vetëshërbim > Menaxho Faqen Kryesore. Sistemi do të shfaqi ekranin e
Faqes Kryesore të Administrimit të Mini-menuve

-

-

Shtyp butonin Dërgoni që të shfaqet lista e mini-menuve te vlefshme

Per idividët lista e mini-menuve të vlefshme është si më poshtë:

Per jo - idividët lista e mini-menuve të vlefshme është si më poshtë:

-

Zgjidhni mini-menute që ju dëshironi të shfaqen në ekranin e faqes tuaj kryesore dhe shtypni
butonin Konfirmoj Përzgjedhjen

2

Ka limit mbi maksimumin e numrit te mini-menuve që shfaqen nëfaqen kryesore. Kjo varet nga konfigurimi i para
mirëmbajtjes me bankën
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Vetëshërbim – Përcakto Preferencat

44. Përcakto Preferencat
Opsioni Preferencat ju lejon ju të ndryshoni ID e përdoruesit, të vendosni gjuhën e prefereuar, ngjyrën e
preferuar, faqen kryesore, transaksionet e preferuara, llogaritë dhe pseudonimet. Perdoruesi mund te
aksesoje funksionet direkt nga faqja e pare.
-

Të Përcaktoni Preferencat lundroni në menun Vetëshërbim > Përcakto Preferencat. Sistemi
shfaq ekranin Preferencat.
Bej perzgjedhjen tende dhe shtyp butonin Percakto Preferencat

Vetëshërbim – Përkujtues

45. Përkujtues
Funksionaliteti i Përkujtuesve bën të mundur që përdoruesi i biznesit të regjistrojë përkujtuesit. Pas
regjistrimit të kujtesës, përdoruesi mund të shikojë kujtesën sipas skedulës dhe planit të kujtesës.
Skedula e kujtesës do të shfaq të gjitha kujtesat e regjistruara p.sh. kujtesat që duhet të shfaqen në datën
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e caktuar si dhe kujtesat të cilat duhet të shfaqen në të ardhmen. Kur vjen koha e kujtesës, ajo shfaqet në
datën e caktuar, ajo shfaqet në seksionin e ekranti “Përkujtues për sot” të skedulës së Kujtesës. Sistemi i
mundëson përdoruesit të kryej veprimin e duhur sipas kujtesës.
− Për të regjistruar kujtesën lundroni në menu tek Vetëshërbim > Përkujtues. Sistemi shfaq
ekranin e Kalendari i Përkujtuesve për kujtesën.
− Në fillim të tregon tab-in Përkujtues për sot ku tregohen kujtesat e sotshme.
− Klikoni lidhjet Refuzo/Fshi/Modifiko për të refuzuar, fshirë ose modifikuar kujtesën respektivisht.
− Klikoni tab-in Përkujtues të planifikuar për gjatë kësaj jave. Sistemi shfaq kujtesat që do të
shfaqen në javën aktuale.
− Klikoni tek data për të parë kujtesën e përcaktuar për atë ditë të veçantë.
− Klikoni Fshi/Modifiko për të fshirë ose modifikuar kujtesën përkatëse.
− Kliko tab-in Përkujtues të planifikuar për gjatë këtij muaji për të parë kujtesat që do të shfaqen
në muajin aktual.
− Klikoni tek data për të parë kujtesën e përcaktuar për atë ditë të veçantë.
− Klikoni Fshi/Modifiko për të fshirë ose modifikuar kujtesën përkatëse.
− Klikoni butonin Regjistro kujtesën e re. Sistemi shfaq ekranin e Regjistrimit.
− Klikoni butonin Regjistro. Sistemi do të shfaq ekranin e Konfirmimit të Regjistrimit të Kujtesës.
− Klikoni butonin OK. Sistemi shfaq ekranin e Skedulës së rikujtesës.

Vetëshërbim – Regjistro një raport

46. Regjistroni një raport
-

Për të regjistruar një raport lundro në menunë Vetëshërbime > Regjistro një raport. Sistemi
shfaq ekranin Regjistroni nje Raport.

-

Përzgjidh llojin e raportit dhe Kliko butonin Shkoni. Sistemi shfaq ekranin Regjistro raportin.
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Pershkrimi i fushave
-

Frekuenca - [Mandatore, Liste] Zgjidh frekuencen e raportit nga lista. Opsionet jane:
o Ditore
o Javore
o Mujore
o Nje here

-

Formati i raportit [Mandatore, Liste] Zgjidh formatin e raportit nga lista. Opsionet jane: PDF,
HTML, Excel

− Data - [Conditional, Liste] Zgjidh daten e aktivizimit te raportit nga menuja e perzgjedhjes. Kjo
fushe do te shfaqet ne varesi te perzgjedhjes se bere ne fushen e frekuences
− Ora - [Conditional, Liste] Percakto kohen ne ore. Kjo fushe do te shfaqet ne varesi te te
perzgjedhjes se bere ne fushen e frekuences.
− Minuta - [Conditional, Liste] Percakto kohen ne minuta. Kjo fushe do te shfaqet ne varesi te te
perzgjedhjes se bere ne fushen e frekuences.
− Data e Aktivizimit - [Conditional, Liste] Zgjidh daten e aktivizimit te raportit nga menuja e
perzgjedhjes. Kjo fushe do te shfaqet ne varesi te te perzgjedhjes se berene fushen e
frekuences.
− Data e C’aktivizimit - [Conditional, Liste] Zgjidh daten e c’aktivizimit te raportit nga menuja e
perzgjedhjes. Kjo fushe do te shfaqet ne varesi te te perzgjedhjes se bere ne fushen e
frekuences
− Ora - [Conditional, Liste] Percakto kohen ne ore. Kjo fushe do te shfaqet ne varesi te te
perzgjedhjes se bere ne fushen e frekuences..
− Minuta - [Conditional, Liste] Percakto kohen ne minuta. Kjo fushe do te shfaqet ne varesi te te
perzgjedhjes se bere ne fushen e frekuences.
− Zgjidh frekuencën e raportit dhe formatin e shkarkimit të raportit.
− Vendos periudhen.
− Kliko butonat Ekzekutoni raportin / Regjistroni raportin ose Shikoni raportin.
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-

Kliko butonin Save per te ruajtur dokumentin. Ose kliko butonin Cancel qe te mbyllesh dritaren

Per te regjistruar nje raport
- Kliko butonin Regjistro ne ekranin Regjistro nje Raport. Sistemi do te shfaqi ekranin Regjistrim
raporti - Verifikimi

-

Kliko butonin Konfirmo. Sistemi do te shfaqe faqen e Regjistro nje Raport. OSE kliko butonin
Mbrapa per tu kthyer ne faqen e meparshme.

Selfcare – View Registered Reports

47. Shiko Raportet e Regjistruara
-

Hyr ne aplikacionin Internet Banking
Lundro ne menune Vetesherbim > Shiko raportet e Regjistruara.
Kliko butonin Shiko Raportin. Sistemi do te shfaqe faqen e Raportit

48. Përmbledhje sesioni
Ky opsion lejon përdoruesin të gjurmojë detajet e aktivitetit të pesë hyrjeve të fundit. Përdoruesi mund të
shikojë të gjithë përmbledhjen e sesionit të pesë sesioneve të mëparshme të hyrjes.
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Call Center
08006000 (Falas)
+355 4 22 76 000/ 222 / 223
+ 355 (0) 692080903
Intesa Sanpaolo Bank Albania
Rr. Ismail Qemali, Nr 27, Kutia Postare. 8319
1001, Tirane, Shqiperi
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