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Hyrje 

Zhvillimet e vrullshme teknologjike që kanë ndodhur në dy dekadat e fundit kanë 

ndryshuar sjelljen konsumatore të klientëve në shërbimeve bankare në Shqipëri. Më 

shumë persona kanë mundësinë hyrje në internet dhe e përdorin atë gjithmonë e më 

shumë për çështje të ndryshme. Gjithashtu web-i është kthyer në një medium të 

rëndësishëm ku shumë institucione publike po ofrojnë shërbime të qeverisjes për 

publikun. Bizneset dhe korporatat në përgjithësi po e shfrytëzojnë web-in si një kanal 

ku ata mund të përcjellin mesazhet e tyre promocionale e pse jo një kanal për të 

tërhequr klientelë të re dhe madje për të realizuar transaksione biznesi. Në këtë 

kuadër institucionet bankare në Shqipëri në mënyrë të veçantë pas vitit 2007 kanë 

studiuar metoda dhe produkte të reja për të qënë më pranë klientelës së tyre për 

shërbimet bankare.  

Ky punim paraqet një përshkrim të mundësive për ofrimin e shërbimeve bankare 

nëpërmjet një modeli të ri bankingu që bazohet në teknologji. Ofrimi i shërbimeve 

bankare pa ndërmjetësinë apo kontaktin e drejtpërdrejtë me punonjësin e bankës duke 

i lejuar klientit aksesin e shërbimeve nëpërmjet teknologjisë së informacionit kërkon 

së pari një model të ri të proçesit të punës dhe sisteme informatike të sofistikuara të 

cilat, ndërsa shfrytëzojnë mundësitë e ofruara nga zhvillimi i vrullshëm i teknologjisë 

janë në gjendje të përballen me sfida të shumta që lindin si pasojë e përdorimit të saj. 

Punimi dokumenton një punë disa vjeçare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri 

me synim konceptimin dhe implementimin e kanaleve alternative për ofrimin e 

shërbimeve bankare në Shqipëri. 

Në kapitullin e parë të këtij punimi paraqitet një analizë paraprake e situatës mbi të 

cilën bazohet nevoja për zgjerimin e shërbimeve nëpër kanale të reja alternative në 

Shqipëri. Në këtë kapitull sillen të dhëna që dokumentojnë ecurinë dhe tendencën e 

aksesit të publikut në teknologjitë e reja të informacionit dhe komunikimit si edhe 

përqasjen e publikut me shërbime bankare. 

Në kapitullin e dytë dokumentohet puna e kryer për implementimin e shërbimeve 

bankare nëpërmjet makinave automatike (ATM). Në këtë kapitull përshkruhet 

fillimisht mënyra e funksionimit të shërbimeve nëpërmjet ATM-ve si dhe trajtohen 

disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë e këtij shërbimi. Më tej në 

kapitull përshkruhet metodika e ndjekur për vënien në punë të këtij shërbimi në 

bankën e nivelit të dytë të marrë në studim. 

Në kapitullin e tretë dokumentohet puna e kryer për implementimin e shërbimeve 

bankare nëpërmjet terminaleve të pagesës në pikat e shitjeve (POS). Në këtë kapitull 

përshkruhet fillimisht mënyra e funksionimit të shërbimeve nëpërmjet POS-ve si dhe 

trajtohen disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë e këtij shërbimi. 

Më tej në kapitull përshkruhet metodika e ndjekur për vënien në punë të këtij shërbimi 

në bankën e nivelit të dytë të marrë në studim. 
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Në kapitullin e katërt dokumentohet puna e kryer për implementimin e shërbimit të 

bankingut nëpërmjet internetit. Në këtë kapitull përshkruhet fillimisht mënyra e 

funksionimit të shërbimit të bankingut nëpërmjet bankingut në internet si dhe 

trajtohen disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë e këtij shërbimi. 

Më tej në kapitull përshkruhet metodika e ndjekur për vënien në punë të këtij shërbimi 

në bankën e nivelit të dytë të marrë në studim. 

Në kapitullin e pestë dokumentohet puna e kryer për implementimin e shërbimit të 

bankingut nëpërmjet mobile. Në këtë kapitull përshkruhet fillimisht mënyra e 

funksionimit të shërbimit të bankingut nëpërmjet mobile si dhe trajtohen disa çështje 

të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë e këtij shërbimi. Më tej në kapitull 

përshkruhet metodika e ndjekur për vënien në punë të këtij shërbimi në bankën e 

nivelit të dytë të marrë në studim. 

Në kapitullin e gjashtë dokumentohet puna e kryer për implementimin e shërbimit të 

bankingut nëpërmjet SMS. Në këtë kapitull përshkruhet fillimisht mënyra e 

funksionimit të shërbimit të bankingut nëpërmjet SMS-ve si dhe trajtohen disa çështje 

të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë e këtij shërbimi. Më tej në kapitull 

përshkruhet metodika e ndjekur për vënien në punë të këtij shërbimi në bankën e 

nivelit të dytë të marrë në studim. 

Në kapitullin e shtatë dokumentohet puna e kryer për implementimin e shërbimit të 

përpunuesit të shërbimit të pagesave elektronike (Ecommerce). Në këtë kapitull 

përshkruhet fillimisht mënyra e funksionimit të shërbimit si dhe trajtohen disa çështje 

të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë e këtij shërbimi. Më tej në kapitull 

përshkruhet metodika e ndjekur për vënien në punë të këtij shërbimi në bankën e 

nivelit të dytë të marrë në studim. 

Në kapitullin e tetë dokumentohet puna e kryer për implementimin e shërbimit 

nëpërmjet një qëndre telefonatash. Në këtë kapitull përshkruhet fillimisht mënyra e 

funksionimit të qëndrës së thirjeve si dhe trajtohen disa çështje të rëndësishme që 

kanë të bëjnë me sigurinë e këtij shërbimi dhe automatizimin e tij. Më tej në kapitull 

përshkruhet metodika e ndjekur për vënien në punë të këtij shërbimi në bankën e 

nivelit të dytë të marrë në studim kryesisht për automatizimin e thirjeve hyrëse dhe 

dalëse për disa shërbime bazë. 

Në kapitullin e nëntë dokumentohen disa çështje të sigurisë së informacionit të cilat 

duhen patur parasysh nga institucionet që ofrojnë transaksione financiare në 

përgjithësi dhe transaksione me kartë në veçanti. 
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Kapitulli 1 - Kanalet alternative të shpërndarjes në shërbimet 

bankare 

Ofrimi i shërbimeve bankare në Shqipëri 

Ky punim merr në studim gjëndjen aktuale të shërbimeve financiare bankare për 

konsumatorët në Shqipëri të ofruara nëpërmjet kanaleve alternative të shpërndarjes 

bazuar në teknologji. Punimi dokumenton punën e kryer për vënien në punë të disa 

kanaleve alternative të shpërndarjes në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri. 

Gjithashtu punimi përshkruan ofrimin e disa shërbimeve në keto kanale shpërndarjeje. 

Kanalet e shpërndarjes bankare, tashmë prej disa vitesh, po kalojnë një fazë sfidash 

dhe ndryshimesh thelbësore. Kjo dëshmohet më së miri nga shtimi i kanaleve të reja, 

të njohura ndryshe si kanale alternative. Konkurrenca në rritje në industrinë bankare 

ka sjellë në vëmendjen e drejtuesve, adoptimin e politikave diferencuese dhe 

inovative në ofrimin e shërbimeve, ku një rol të rëndësishëm merr zhvillimi i 

strukturave të përshtatshme të shpërndarjes. Produkti bankar, duke mos qënë një e 

mirë materiale, nuk mund të jetë subjekt i politikave standarde të diferencimit, të cilat 

janë të zbatueshme për çdo të mirë materiale që tregtohet në treg dhe që lehtësisht 

mund të sjellë në vëmendjen e konsumatorit karakteristikat fizike të saj.  

Pra, lind nevoja e zbatimit të një mënyre të veçantë për diferencimin e ofertës së 

produkteve, duke e parë shpërndarjen si elementin kryesor, determinues dhe strategjik 

për bankën. 

Teknologjia, aksesueshmeria dhe organizimi: janë këto elementët kryesorë që 

mundësojnë diferencimin e ofertës, elemente këto të cilat, në sajë të investimit në 

sistemet e ofrimit të shërbimeve, i mundësojnë klientëve përdorimin e shërbimeve të 

ndryshme bankare. Teknologjia, në veçanti, është variabli që i paraprin proçeseve 

inovative të produkteve dhe të shpërndarjes. Thënë ndryshe, zhvillimet teknologjike 

lidhen jo vetëm me produktin/shërbimin në kuptimin e ngushtë të fjalës, por edhe me 

proçesin e prodhimit apo shërbimit të produkteve bankare. Në sajë të teknologjisë, 

janë ndryshuar edhe marrëdhëniet dhe elementët që bashkëveprojnë në një sistem 

tradicional të ofrimit të shërbimit. Mjafton të mendojmë, psh. një pagesë që mund të 

kryhet në sportelin e një banke apo nëpërmjet një transferte elektronike të parave 

jashtë ambjenteve të bankës, madje direkt nga shtëpia, nga zyra, apo në lëvizje e sipër 

nëpërmjet një telefoni celular. Pra, vendi i ofrimit të shërbimit, procedurat 

operacionale dhe komunikimi klient-bankë, ndryshojnë krejtësisht nga një formë e 

ofrimit të shërbimit në tjetrën. Teknologjia informatike tashmë është shndërruar, nga 

një instrument për administrimin e të dhënave, në një instrument për përdorim direkt 

nga klientela. Si rrjedhojë, është e rëndësishme të vihet theksi tek teknologjia, jo 

vetëm si një instrument në shërbim të racionalizimit të proçedurave në funksion të 

reduktimit të kostove, por edhe si një faktor kyç për diferencimin dhe novacionet e 

produktit dhe proçesit të ofrimit të tij, në funksion të avantazhit konkurrues.  



2 

 

Riorganizimi tërësor i sistemit të shpërndarjes sjell nevojën e përdorimit të 

teknologjisë së informacionit, si një element strategjik për përmirësimin e efiçiencës 

operative dhe konkurrueshmërinë bankare. Përhapja e teknologjisë favorizon, nga 

njëra anë transformimin e sporteleve bankare, por nga ana tjetër mundëson shtrirjen e 

kanaleve të shpërndarjes, duke u njohur edhe si kanale "teknologjike".  

Bankat, për të manaxhuar në mënyrë më inovative raportin me tregun, tashmë kanë 

zhvilluar strategji shpërndarjeje që lidhen ngushtësisht me karakteristikat e produktit/ 

shërbimit të ofruar, që nënkupton një organizim të integruar shumëkanalesh apo 

shumëllojshmëri aksesimi, në funksion të klientelës që shërbimi/produkti synon.  

Zgjedhjet, për projektimin e sistemeve të diferencuara të shpërndarjes, lidhen me 

dinamikën konkurrenciale si dhe me veçoritë e fushave strategjike ku banka operon, 

të cilat mund të përmblidhen në tre elemente kryesorë: klientela e përzgjedhur, 

nevojat e shprehura nga ky segment klientele si dhe modalitetet për kënaqjen e 

nevojave të evidentuara. Në këtë këndvështrim, është e rëndësishme të bëhet dallimi 

midis shërbimeve të thjeshta dhe shërbimeve komplekse: grupi i parë karakterizohet 

nga operacione të thjeshta të proçesuara në mënyrë pothuasje standarde; grupi i dytë 

ka si veçori personalizimin e proçedurave, duke kërkuar shpesh edhe ndërhyrjen e 

specialistëve të bankës në rolin e konsulencës.  

Intuitivisht, mund të pranojmë se shërbimet e thjeshta zhvillohen nëpërmjet një kanali 

komunikimi në distancë, duke synuar kursim në kohë dhe para. Kjo vlen edhe për 

bankën, duke sjellë avantazhe në termat e kostos, kryesisht të lidhura me koston e 

personelit, përveçse në termat e imazhit, duke i shërbyer me efikasitet nevojave të 

klientelës, veçanërisht për të kryer operacione përtej orarit tradicional të sporteleve.  

Çështja ndryshon tërësisht nëse i referohemi shërbimeve të ashtuquajtura komplekse. 

Në këto shërbime, klientela është akoma më shumë e ndjeshme ndaj cilësisë së 

shërbimit të ofruar dhe marrëdhënies me bankën, për më shumë që këto shërbime 

kërkojnë marrjen e asistencës/konsulencës nga ana e personelit të bankës, jo vetëm në 

momentin e vendosjes së raportit me klientin, por edhe në hapat në vijimësi. Në këto 

kushte, është e pamundur të spostohen oraret e veprimit në proçedura të 

automatizuara, duke marrë parasysh shkallën e lartë të personalizimeve të nevojshme 

përshtatur klientelës, shpesh duke vlerësuar të nevojshme marrëdhënien “sy më sy” 

me klientin, proçes që mund të realizohet vetëm nëpërmjet pranisë së një sporteli apo 

filiali.  

Sistemi i shpërndarjes tenton të jetë gjithmonë e më shumë i artikuluar për shkak të 

kompleksitetit të shërbimëve të ofruara, me kusht që supozimi në vijim të jetë i 

vlefshëm: sistemet e shpërndarjes komplekse i referohen ofrimit të 

produkteve/shërbimeve që kanë në përmbajtje më shumë specifika teknike (si p.sh 

shërbimet e kreditimit); nga ana tjetër sistemet e karakterizuara nga një kompleksitet 

më i vogël spercifikash teknike i referohen shërbimeve elementare (si p.sh tërheqjet 

dhe depozitimet). 
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Braktisja, nga ana e bankave, e modelit të shpërndarjes bazuar në përdorimin e një 

kanali të vetëm pavarësisht qëllimit, i ka lënë vendin adoptimit të një sistemi me një 

gamë më të gjërë kanalesh shpërndarjeje, duke synuar më shumë specializim. Kjo 

synon, përveçse rritjen e efiçencës, ashtu edhe arritjen e një niveli të duhur efikasiteti 

konkurrues, për më shumë që, specializimi i kanaleve të shpërndarjes rezulton në një 

përmbushje më të mirë të nevojave të tregut, për të optimizuar raportin klient-bankë. 

Efekti i karakteristikave të ndryshme në ofrimin e shërbimeve bankare, si dhe rritja e 

presioneve konkurruese në marrëdhëniet me klientelën, janë arsyet kryesore për 

kërkimin e instrumenteve dhe kanaleve të shpërndarjes më efikase dhe më efiçente, në 

funksion të përmirësimit të raportit kosto/përfitime dhe si rrjedhojë, në riorganizimin 

e kanaleve të shpërndarjes, veçanërisht në drejtim të klientelës “me pakicë” (individ 

dhe biznese të vogla / të mesme). 

Tema synon të analizojë shumëllojshmërinë e kanaleve bankare, duke analizuar në 

veçanti faktorët vendimtarë në zbatimin e një sistemi shpërndarje me shumë kanale, 

menaxhimin e marrëdhënieve me klientët nëpërmjet një sistemi për sigurimin e një 

universi me të dhëna/informacione për klientët, me qëllim grumbullimin dhe 

analizimin në vijimësi të nevojave, kërkesave dhe preferencave të klientelës, elementë 

këto në zhvillim të vazhdueshëm. Këto aspekte do të jenë në qendër të studimit, për 

një strukturim më të mirë të sistemit me shumë kanale.  

Konsiderata të përgjithshme 

Zhvillimi i rrjetit global të komunikimit dhe ndërlidhjes, karakteristikë e ekonomisë 

botërore në ditët e sotme, po synon të ndryshojë rrënjësisht konceptin mbi 

produktivitetin në industrinë bankare. Sigurisht që ndryshimi, që po ndodh në 

brendësi të sektorit të kreditimit dhe në përgjithësi në sistemin financiar, ofron 

mundësi reflektimi mbi domethënien e vërtetë të proçeseve të transformimit, jo vetëm 

të aseteve ekonomike por edhe atyre sociale, që njihen ndryshe si ekonomia neto, 

duke u fokusuar në efektet gjithë përfshirëse si: shpejtësia, cilësia dhe efikasiteti në 

proçeset vendimarrëse, të para këto jo vetëm brenda një banke të vetme, por në 

tërësinë e sistemit financiar, si dhe në ekonomi në tërësi. Prezenca e novacioneve më 

të fundit teknologjike, si dhe proçesi i konsolidimit të tregut në vitet e fundit, përfshirë 

këtu një numër të madh prurjesh të reja dhe ç’rregullimesh në tregjet tradicionalisht të 

mbrojtura, këto faktorë po çojnë gjithnjë dhe më shumë drejt transformimit të bankës 

tradicionale në një rikonceptim të saj, bazuar në modele të reja strategjike, 

organizative dhe operacionale. Teknologjia e informacionit po ndryshon në mënyrë 

rrënjësore organizimin industrial të sektorit si dhe strukturën e prodhimit, duke rritur 

në mënyrë progresive nivelin e konkurrencës
1
. 

                                                           
1
 SCANNELLA E., La multicanalità bancaria in Italia tra innovazione finanziaria, tecnologica ed 

organizzativa, “Banche e Banchieri” n. 4/04, fq. 336. 
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Por, pranimi i zbatimit të një modeli bankar shumë kanalesh nuk zgjidh njëkohësisht 

edhe problemin se cili model shpërndarjeje është më optimal për bankën, për më 

shumë që ekzistojnë mendime të ndryshme mbi shumëllojshmërinë e kanaleve, në 

termat e efikasitetit dhe efiçencës, në funksion të faktorëve të ndryshëm si: 

segmentimi i klientelës së synuar, gama e produkteve dhe shërbimeve të ofruara, 

modeli organizativ, arkitektura operacionale dhe teknologjike, kushtet e jashtme në të 

cilat zhvillohet aktiviteti, etj. 

Kanalet alternative elektronike paraqesin një levë strategjike në funksion të rritjes së 

efiçencës dhe të përdorimit të burimeve njerëzore në aktivitete me vlerë të shtuar, si 

konsulencë dhe zhvillim biznesi. Por, në të njëjtën kohë, modifikimi i kanaleve të 

shpërndarjes po përballet me eksperiencën klienteliste, që për momentin nuk reagon 

shumë e kënaqur ndaj risive, për shkak të një lidhje më të fortë dhe më të gjatë me 

kanalet tradicionale të shpërndarjes, si dhe për shkak të mentalitetit mbi çështjet e 

sigurisë së tyre. Në këto rrethana, bankat duhet detyrimisht të përcaktojnë një model 

shpërndarjeje shumë kanalesh, që krijon vlerë të shtuar për klientin dhe njëkohëshisht 

edhe për bankën. 

Për vite me radhë, koncepti i shpërndarjes në sektorin bankar ishte sinonim i sportelit 

bankar, strategjitë relative të zhvillimit nënkuptonin hyrjen në territore të reja 

gjeografike dhe shtimin e pjesës së tregut të zotëruar, nëpërmjet lokalizimit të 

kujdesshëm të biznesit. Në vijim, zgjedhja për të adoptuar strategji intensive 

shpërndarjeje i dedikohej në mënyrë konstante mënyrës sesi klienti zgjidhte bankën e 

tij, kryesisht në bazë të afërsisë me vendbanimin apo vendin e punës, duke bërë që 

shpërndarja demografike territoriale të përbënte edhe elementin diferencues dhe 

njëkohësisht konkurrues për bankat. 

Nëse do të shohim strukturën bankare në fund të vitit 1998 numri total i bankave me 

kapital tërësisht privat ishte vetëm 5 duke vazhduar me rritjen e numrit të tyre në fund 

të vitit 1998 me 13 banka në total nga të cilat 6 me kapital tërësisht privat. Aktivitetet 

e bankave ishin të kufizuara në kredidhënie dhe sapo kishin filluar zhvillimet për 

futjen e produkteve të reja bankare. Ne vitin 2000 u përmiresua shtrirja e 

tekonologjisë në shërbimet bankare si shërbimi SWIFT, instalimi i ATM-se dhe 

ofrimi i produkteve të reja si kredi konsumatore.  

Rritja e numrit të bankave të liçencuara për të zhvilluar aktivitet në territorin e 

Shqipërisë (në vitet 1997 - 2000), si dhe liberalizimi i sporteleve (në vitet 2005 – 

2008), ka sjell më vete edhe rritjen e konkurrencës dhe, si rrjedhojë, nevojën për 

zhvillim konstant të kanaleve alternative. Në fund të vitit 2012, sistemi bankar në 

Shqipëri përbëhej nga 16 banka dhe 538 sportele (degë/agjensi), që nënkupton më 

shumë se dyfishim gjatë viteve të fundit (në fund të vitit 2005 nr. i degëve/agjensive 

ishte 250)
2
, fenomen ky në drejtim të kundërt nga eksperienca e vëndeve të BE-së, ku 

numri i sporteleve bankare po vjen gjithmonë në rënie.  

                                                           
2
 Raportet vjetore te Mbikeqyrjes Bankare, Banka e Shqiperise, www.bankofalbania.org 

http://www.bankofalbania.org/


5 

 

Përparimet teknologjike kanë sjellë ndryshime në sjelljen e konsumatorit dhe biznesit 

dhe kërkesave të tyre gjë që ka ndikuar në sjelljen e bankave të nivelit të dytë duke 

investuar në burime të konsiderueshme. Kjo ka bërë që teknologjia të përmirësohet 

duke e ngushtuar diferencën krahasuar me homologët në vendet e përparuara. 

Përdorimi i teknologjisë së informacionit në bankat e nivelit te dytë jo vetëm ka 

përmirësuar dhe lehtësuar proçeset e tyre të brendshme por gjithashtu u ka lejuar atyre 

të ofrojnë më shumë lehtësira dhe shërbime për klientët e tyre. Zgjidhjet e ofruara nga 

sistemet core në bankat e nivelit te dytë lejojnë bankat të zgjerojnë perfitimet si 

rezultat i përdorimit të ATM, mobile banking, internet banking dhe shumë kanaleve të 

tjera alternative për të gjithe klientët duke u lejuar atyre të  ofrojnë një gamë të gjërë 

shërbimesh  24 në 7 duke mbështur aktivitetet bankare si për individë ashtu dhe për 

biznes. Ofrimi i kanaleve alternative lejon bankat e nivelit të dytë të ofrojnë 

komoditet, të fokusohen drejt klientit, të përmirësojnë shërbimin dhe kostot në 

shërbimet bankare. Teorikisht kanalet alternative përmirësojnë performancën e 

shërbimeve bankare duke ofruar konsumatorit dhe biznesit të kryejë aktivitet me 

bankën kudo ndodhet dhe në çdo kohë pa u kufizuar nga vendodhja fizike. Një 

rëndesi të veçantë zë studimi për të vlerësuar impaktin e këtyre shërbimeve në 

kënaqësinë e klientit pasi shpeshherë përdorimi i teknologjisë pozitivisht ndikon tek 

kënaqësia e klientit në industrinë bankare, megjithatë edhe shërbimet e bazuara në 

teknologji nuk mund të plotësojnë dhe kënaqin çdo kërkesë dhe çdo tip të 

konsumatorit duke krijuar kështu një hendek ndërmjet pritshmërive të klientit dhe 

perceptimit të shërbimit duke sjellë pakënaqësi tek konsumatori. 

Nga një analizë e kryer nga SPI Albania Secretariat në bashkëpunim me Shoqatën e 

Bankave Shqiptare, në kuadrin e projektit “Për reduktimin e transaksioneve cash në 

sistem bankar”, rezulton se rreth 69%-72% e kostos mesatare për transaksionet cash te 

klientëve përbëhet nga kosto e burimeve njerëzore (Figura 1), dhe rreth 7%-8% 

përbëhet nga kostot e teknologjisë për mbështetjen e aktivitetit (informacion i 

përpunuar nga pyetësori i dërguar bankave, ku një prej çështjeve ishte edhe 

evidentimi i kostove për tipet e transaksioneve cash dhe jocash të klientëve). Duke 

marrë në konsideratë koston e lartë variabël të burimeve njerëzore, rritja në të 

ardhmen e transaksioneve cash të klientëve (që nënkupton përdorim i kanalit 

tradicional të ofrimit të shërbimit bankar), përkthehet direkt në kosto shtesë për 

bankën, apo reduktim të fitimit operacional.    

  



6 

 

Figura 1 Struktura e kostos mesatare për transaksionet cash me klientët
3
 

  

 

 

Kosto e burimeve njerëzore për transaskionet jo-cash të klientëve (përdorimi i 

kanaleve alternative të shërbimit bankar), vlerësohet nga bankat të jetë rreth 26% më e 

ulët se kosto respektive që lidhet me transaksionet cash të klientëve (Figura 2). 

Gjithashtu, për shkak të kostove fikse të zbatimit të një teknologjie të re, tendenca e 

kostos teknologjike në strukturën e përgjithshme të kostove vjen duke u zvogëluar me 

rritjen e numrit të transaksioneve.  

Figura 2 Struktura e kostos mesatare për transaksionet jo-cash me klientët
3
 

  

 

 

Përqasja e kanaleve alternative elektronike nga ana e klientelës tregon, gjithashtu, një 

trend të dukshëm në rritje, pavarësisht se me norma rritje shumë më modeste, sesa 

pritjet që kanë udhëhequr investimet përkatëse. Në Shqipëri për herë të parë interneti 

u fut në vitin 1991 i cili kryesisht gjente përdorim në pak kompjutera në institucionet 

shtetërore. Shpërndarja masive e internetit erdhi vetëm pas vitit 1997. Sipas një 

publikimi të ”Internet World Stats”, për fundin e vitit 2008, rezulton se përdorimi i 

internetit në Shqipëri është ndjeshëm nën mesataren e vendeve të BE-së apo edhe 

atyre të rajonit
4
, në një shifër prej vetëm 16 % e popullsisë e përdorin Internetin në 

fund të vitit 2008.  

                                                           
3
 www.spi-albania.eu, SPI Project Working Group 2008 “Reducing Cash Transactions”  

4
 www.internetworldstats.com, INTERNET USAGE IN EUROPE  
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Në këto rrethana është e domosdoshme të shtrohet pyetja: nëse modeli i shpërndarjes 

me shumë kanale, në përdorim tashmë nga disa banka edhe në Shqipëri, ka krijuar 

vlera shtesë dhe, në veçanti, cilat kanë qënë avantazhet/përfitimet nga zbatimi i 

kanaleve alternative. Thënë ndryshe, është e rëndësishme të kuptohet sa efiçente dhe 

efektive, janë realisht keto risi në industrinë bankare.  

Vlerësimi i sistemeve të shpërndarjes do të mundësojë identifikimin e miksimit 

optimal të kanaleve, të cilat, nëpërmjet maksimizimit të vlerës së shtuar për klientin 

(efikasiteti) dhe minimizimit të kostove për bankën (eficienca), mundësojnë bankën të 

ofrojë avantazhe konkurruese në drejtim të rritjes së rentabilitetit të sipërmarrjes. Në 

dukje, dy objektivat e shprehur më lart, mund të ngjajnë si kundërshtues të njëri-

tjetrit, por sigurisht që modeli optimal i shpërndarjes duhet të kënaqë interesat e të dy 

palëve, duke u nisur nga parimi se krijimi i vlerave të shtuara për klientin është faktor 

kryesor në ekzistencën dhe zhvillimin e kërkesës, ashtu si dhe efiçenca është faktor 

esencial në rritjen dhe mirëmbajtjen e ofertës. Evident është fakti që nuk ekziston një 

model i vetëm i bankës me shumë kanale, që merr në konsideratë specifikat e 

segmentimit klientelist si dhe pozicionimin e bankës, përtej marrëdhënieve 

organizative, proceduriale dhe teknologjike
5
. 

Fakorët përcaktues në realizimin e modelit të shpërndarjes me shumë kanale 

Realizimi i një prej modeleve të shpërndarjes me shumë kanale, në mënyrë efiçente 

dhe efikase, duhet të bazohet në faktorët në vijim: 

- vënia e klientit në qendër të vëmendjes;  

- përmbushja/kënaqja e kërkesave jofnanciare, përveçse atyre financiare; 

- përmirësimi i marrëdhënieve të drejtimit financiar. 

 

Vënia e klientit në qendër nënkupton shumëfishimin e mundësive dhe kanaleve të 

komunikimit të përdoruesit me bankën dhe me tregjet financiare, në një drejtim 

gjithmonë dhe më shumë të personalizuar. Aksesueshmëria më e lartë e informacionit 

nëpërmjet internetit, sjell një spostim të ekuilibrave socio-ekonomik nga bota e 

bizneseve në sferën e konsumatorëve, duke i dhënë këtyre të fundit një 

disponueshmëri pothuajse të palimituar në zgjedhjen e alternativave on-line. Një 

strukturë me shumë kanale lejon një personalizim më të madh të shërbimeve të 

ofruara, duke mundësuar një segmentim efikas dhe diferencim në trajtimin e 

klientelës individë dhe korporata. 

Faktori i dytë i rëndësishëm në zgjedhjen e modelit të shpërndarjes me shumë kanale, 

është edhe aftësia për të kënaqur/përmbushur edhe kërkesat jofianaciare të klientëve, 

duke iu referuar ofrimit të shërbimit të plotë, për të rritur besimin dhe krijimin e 

hapësirave të reja per të rritur përfitimet. Normat e rritjes të pritshme në vitet e 

ardhshme në sektorin e shërbimeve B2B (business to business) kanë drejtuar bankat 

                                                           
5
AA. VV., Canali innovativi e strategie distributive nella banca multicanale, 3/05, fq 4-8. 
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më inovative, që në bashkëpunim me partnerët e teknologjisë, të promovojnë “e-

marketplace” (vende tregtimi elektronike), të krijuar për tregjet vertikale në varësi të 

shërbimeve dhe produkteve të shitura: nga leasing-u deri tek factoring-u (produkte 

financiare të ofruara nga bankat), nga shërbimet për përqasjen e produkteve të 

ndërmjetme nga ana e bizneseve (prokurimet elektronike “e-procurament”) deri tek 

shërbimet e avancuara për familjet “e-family”, etj. Predispozita e një arkitekture me 

shumë kanale shndërrohet në një përmbushje edhe të nevojave jo financiare të 

klientelës, por duke hapur rrugën për sfida dhe problematika krejtësisht të reja për 

industrinë e bankave, duke tentuar të shndërrojnë gradualisht objektivin primar të 

bankës, nga një ofrues i kredisë financiare në një ofrues të një portofoli më të gjërë 

shërbimesh. Thënë ndryshe, Interneti përbën një risi të jashtëzakonshme, por ngelet 

vetëm një instrument, nga i cili përfitohet nëse realizohet përshtatja  e tij në 

dizenjimin e modeleve të reja të biznesit me qëllim kënaqjen e nevojave të 

konsumatorit.    

Një faktor i tretë i rëndësishëm për zbatimin e bankës me shumë kanale është nevoja 

për të përmirësuar koordinimin midis qëllimeve fitimprurëse dhe atyre financiare dhe 

manaxheriale, duke bashkërenduar prospektivën e vijueshmërisë me atë të përshtatjes 

lehtësisht ndaj kushteve në ndryshim të tregut. Në kushtet aktuale, konkurrenca dhe 

strategjitë nuk zhvillohen më vetëm mbi konceptin e ‘aktorëve’ klasikë të industrisë 

dhe ‘hyrjeve’ të reja, por duke marrë në konsideratë edhe faktin që një kokurrent i ri 

në të ardhmen mund të jetë edhe një kompani që nuk operon në sektorin në fjalë në 

këtë moment. Kjo vlen edhe për sektorin bankar, ku po rriten presionet mbi kanalet 

tradicionale të shërbimit, nga ana e institucioneve jo-financiare (telekomunikacion, 

industria tradicionale, shpërndarësit e mëdhenj, etj), të cilët propozojnë një teknologji 

më të sofistikuar dhe me kosto më të reduktuar
6
.  Pra, sfida të reja dalin përpara 

drejtuesve të bankave, të cilët, më shumë se çdo lloj tjetër biznesi duhet të dizenjojnë 

modelet e biznesit bazuar në teknologji dhe internet.  

Struktura dhe kapacitetet për menaxhimin e shumë kanaleve 

Pas përcaktimit të modelit të ofrimit të shërbimeve, për të shmangur risqet e 

përmendura sa më lart, objektivat që duhet të realizohen janë:  

- “posedimi” i klientit, duke individualizuar kanalin/et që janë përcaktues në 

vendosjen dhe zhvillimin e marrëdhënies me bankën; 

- shtimi i nivelit të shërbimeve, duke ofruar në shërbim të klientëve më shumë 

kanale, direkte apo në distancë, nëpërmjet të cilëve të operosh me bankën; 

- kontroll mbi nivelin kompleks të kostove të shërbimit, ku përfshihen si kostot e 

personelit, ashtu edhe kostot që lidhen me sistemet informative, etj; 

- rritja e efikasitetit të biznesit, për bashkërendimin e të dhënave të gjeneruara nga 

kanale të shumta interaktive fizike dhe me akses në distancë.  
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Në praktikë, gjithçka përkthehet në: (i) vlerë për bankën dhe (ii) vlerë e perceptuar 

nga klienti. Nga njëra anë, produkte me vlerë të shtuar për bankën dhe për klientin 

duhet të trajtohen nëpërmjet kanaleve me një kontakt të domosdoshëm fizik (p.sh 

agjensitë/filialet). Nga ana tjetër, për produktet që mundësojnë produktivitet dhe vlerë 

të shtuar si për bankën, ashtu edhe për klientin, nevojitet inkurajimi maksimal i 

përdorimit të kanaleve me kosto sa më të vogël dhe shkallë të lartë automatizimi.  

Bankat që lançojnë modele shumëkanaleshe gjënden përpara faktit të zgjedhjes midis 

dy mënyrave për të prezantuar ndryshimet: të ndërtohet një njësi biznesi e dedikuar 

(marka të reja) duke bërë edhe dallimin midis përdorimit të më shumë kanaleve për 

klientin; apo të rikrijohet struktura e shpërndarjes aktuale, duke e shndërruar në një 

model të specializuar.  

Problemi i adresimit të operimit të klientelës drejt kanaleve më të përshtatshme mund 

të zgjidhet duke iu referuar dy faktorëve: 

1. Çmimi – duke i transferuar klientit një pjesë të reduktimit në kosto: shërbimet 

e përdorura nëpërmjet kanaleve në distancë  mund të kenë çmime më të ulëta, 

sesa të njëjtat shërbime në degë/agjensi
7
. 

2. Operueshmëria – duke ridizenjuar si proçeset operative, ashtu edhe pamjen 

“layout” të degës, me qëllim inkurajimin maksimal të përdorimit të kanaleve 

me nivel të lartë automatizimi. Strukturimi i sportelit analizohet në mënyrë të 

tillë që të ofrojë shërbime dhe produkte të specializuara për një grup të caktuar 

të klientelës
8
. 

Pra, bëhet fjalë për krijimin e të ashtuquajturve specialistë të segmentuar, të cilët 

synojnë shtimin e përfitimeve për bankën.  

Marrëdhënia me klientin dhe shumëllojshmëria e kanaleve 

Vitet e fundit, aktiviteti bankar po kalon një periudhë riorganizimi, orientuar më 

shumë drejt kujdesit ndaj klientit, me qëllim rritjen e fitimeve. Kjo ka bërë që të 

rishikohen politikat e marketingut, duke u orientuar drejt nevojës për personalizim të 

marrëdhënies bankë-klient. Menaxhimi me efikasitet i marrëdhënieve me klientet, 

kërkon domosdoshmërisht njohjen e mirë të cilësive dhe sjelljeve të tyre, si rrjedhojë, 

nevojiten metodologji, instrumente dhe teknika që lejojnë grumbullimin e të dhënave 

dhe informacioneve, si dhe vlerësimin e tyre, duke i ruajtur në dosje të organizuara 

sipas vendimarrjes së bizneseve
9
.  

“CRM-të” (Customer Relationship Management) janë sisteme të dizenjuara për t’iu 

përgjigjur proçesit te personalizimit të raportit bankë – klient, duke u bërë kështu një 

mjet i rëndësishëm, kryesisht për vlerësimin e burimeve të mëdha të informacionit, në 
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përbërje të dosjeve bankare për klientët. Pa dyshim që, kostot e larta dhe koha e 

nevojshme për të vënë në zbatim sisteme të tilla, shpesh herë kanë bërë që bankat të 

jenë dyshuese ndaj përshtatshmërisë reale për të vënë në jetë instrumente kaq 

komplekse
10

.  

Nga ana tjetër, çfarë vihet re nga eksperienca në këtë fushë, rezulton se avantazhi 

kryesor i instrumenteve të tilla nuk qëndron në një mënyrë të re për të personalizuar 

raportin bankë-klient, por më së shumti në çlirimin e përfitimeve sinergjike që 

rrjedhin nga riorganizimi dhe drejtimi i një sasie të konsiderueshme informacionesh 

(social-demografike dhe mënyre të sjelluri), informacion që bankat e kanë patur 

gjithmonë, por që pothuajse nuk e kanë shfrytëzuar deri më tani
11

. 

Prej vitesh, klientët e bankave janë mësuar të drejtohen tek sporteli më i afërt i bankës 

apo tek sportelet tradicionale ATM për të kryer shërbime relativisht të thjeshta. Me 

kalimin nga metodat tradicionale
12

 drejt metodave CRM, nga eksperienca e vëndeve 

të tjera, vihet re braktisje progresive e metodave tradicionale të shërbimit, kundrejt 

atyre me akses të automatizuar.   

Web-i ka mundësuar bankave të prezantojnë produktet dhe shërbimet në mënyrë 

gjithnjë dhe më të shpejtë e më të përshtatshme ekonomikisht në krahasim me të 

shkuarën, duke kontaktuar, të paktën potencialisht, nje numër përdoruesish gjithnjë e 

më të madh, dhe për më shumë transmetimin te klientela të një mesazhi në lidhje me 

strategjitë marketing të bankës. Ndër elementet e rendësishëm që karakterizojnë 

strategjinë e re, rëndësi e veçantë i vihet konceptit të “shumë-kanaleve”. Me termin 

“shumë kanale” nënkuptohet prezenca e më shumë se një mënyrë, teknologjikisht e 

avancuar, nëpërmjet të cilave bankat i prezantohen klientelës aktuale dhe potenciale.  

Duke përqasur modelet e shpërndarjes shumë kanalëshe, banka duhet të zgjerohet me 

një sërë mënyrash dhe kanalesh, nëpërmjet të cilave të mundësojë shpërndarjen e 

produkteve dhe shërbimeve, duke i garantuar kështu konsumatorëve mundësinë për të 

arritur /kontaktuar bankën në çdo moment, në rrugë të ndryshme, duke zgjedhur 

mënyrën për të marrë informacionin apo për të kryer transaksionet me llogaritë e 

veta
13

. Mund të sjellim në vëmendje: internet-in që garanton shpejtësi në kryerjen e 

veprimtarisë bankare dhe marrjen e të dhënave dhe informacioneve; “call center” apo 

“phone banking” edhe pse aktualisht pak të vena në zbatim, si dhe risia më e fundit që 

i takon fushës së “celularëve”, në të cilën ofrohen shërbime njëlloj si shërbimet 

nëpërmjet internet banking, por me avantazhin e madh të lëvizsshmerisë, që i 

përgjigjet parimit: “gjithcka që më nevojitet kur të dua dhe kudo që të ndodhem”. Nga 
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ana tjetër, largimi gjithnjë dhe më shumë nga sportelet bankare, si vendi ku klienti 

drejtohet për të marrë shërbime dhe informacione ballë për ballë , nënkupton një 

riorganizim të sporteleve të bankave duke u orientuar drejt skemave më fleksibël. 

Sporteli do të vazhdojë të konkurojë aspektin e imazhit (emrit të mirë) te bankës.  

Shërbimet e integruara për klientin kanë sjellë një zhvillim të arkitekturës tradicionale 

të bankës duke u drejtuar drejt ofrimit të shërbimeve gjithnjë e më të integruara. Në 

këto rrethana, ekziston risku që efikasiteti i një strategjie me shumë kanale të jetë i 

limituar për shkak të pamundësisë për të drejtuar klientin në mënyrë koherente 

kundrejt të gjitha kanaleve, fakt ky që do të sillte ç’orientim të vëmendjes. 

Integrimi i kanaleve alternative të shpërndarjes bankare 

Integrimi i kanaleve të ndryshme, faktor ky i domosdoshëm për arritjen e objektivave 

të biznesit, nuk është një proçes aspak i lehtë për tu realizuar. Sfida e re nënkupton 

integrimin e kanaleve të ndryshme të kontaktit me klientin, në termat e shërbimit, 

kohës dhe mënyrës së ndërtimit të marrëdhenies. Koordinimi dhe integrimi ndërmjet 

kanaleve nuk duhet të kufizohet vetëm tek përcaktimi i një strukture të pastër 

organizative, rolet dhe objektivat e kanaleve. Elementi kritik për suksesin e 

shpërndarjes me shumë kanale qëndron edhe në integrimin e informacioneve dhe 

proçeseve operacionale 
14

. 

Në mënyrë skematike, menaxhimi i integruar i shumë kanaleve nënkupton, në të 

gjitha aspektet e saj: 

- menaxhimi i kanaleve fizike; 

- dizenjimi/ofrimi i integruar i shërbimeve aplikative; 

- menaxhimi global i marrëdhënieve me klientin; 

- menaxhimi i standardizuar (uniforme) i të dhënave; 

- siguria. 

 

Elementet që përcaktojnë strukturën e një platforme me shumë kanale janë njesitë si 

në vijim:  

1. Ndërveprimi me klientin përmbledh gjithçka që lidhet me ndërveprimin 

midis ofruesit dhe përfituesit të shërbimeve; 

2. Ndërfaqja me Back Office përmbledh gjithçka që lidhet me ndërveprimin 

midis sistemeve operacionale, si zotëruesit e të dhënave dhe funksioneve mbi të cilat 

bazohet ofrimi i shërbimeve nëpërmjet kanaleve; 

3. Menaxhimi i bazës së të dhënave përmbledh gjithçka që lidhet me 

grumbullimin, analizën e të dhënave të grumbulluara nga aktiviteti nëpërmjet 

kanaleve, si dhe zbatimin e saktë të strategjive të marketingut. 
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Duhet të përmendet që një hap i rëndësishëm që garanton suksesin e politikave shumë 

kanalëshe është edhe mbrojtja e ndërfaqeve, pra, nuk nevojitet kujdes vetëm për 

produktet dhe shërbimet që duhet të ofrohen, nëpërmjet cila kanaleve, por duhen 

analizuar gjithashtu edhe produktet/shërbimet lehtësisht të arritshme dhe të 

përdorshme nga ana e konsumatorëve.  

Risku që mund të haset në raste të tilla, lidhet me faktin se ndërfaqet porjektohen për 

një kanal të vetëm dhe, në vijim, përshtaten për kanalet e tjera, duke e bërë situatën në 

tërësi shumë komplekse dhe në disa raste jashtë kontrollit.  

Konceptit të integrimit nuk i atribohet vetëm një domethënie fizike, po mbi të gjitha 

integrimit të informacionit, përsa kohë klienti mund të drejtohet të përdorë dy 

komponente operacionale: 

1. zgjedhja e kanalit në bazë të shërbimit/produktit të kërkuar, p.sh. klienti i 

drejtohet sportelit për të marrë konsulencë, tek ATM-të për të kryer transaksione cash; 

2. përdorimi, për të njëjtin produkt/shërbim, i më shumë kanaleve në varësi të 

rrethanave në të cilat kërkohet të përmbushen nevojat financiare
15

. 

Kjo nënkupton që, domosdoshmërisht, informacioni mbi klientin, mbi gjëndjen dhe 

aktivitetin duhet të jenë disponibël në mënyrë organike dhe të menjëhershme mbi të 

gjitha kanalet. Kjo bazë të dhënash përbën edhe elementin fondamental për të 

koordinuar kanalet kundrejt strategjive në funksion të pritjeve dhe preferencave të 

klientelës.  

Duhet sjellë në vëmendje fakti se modeli i bankës me shumë kanale, në shumicën e 

rasteve, është zhvilluar mbi arkitekturën teknologjike dhe mbi proçeset ekzistuese të 

bankës me një kanal. Në këto kushte, realizimi i shpërndarjes me shumë kanale 

kërkon përshtatjen e sistemeve informative dhe nje ridezenjim të proçeseve të 

biznesit, si ato operacionale ashtu edhe marrëdheniet. Pra, një kusht paraprak për 

realizimin e modelit të bankës me shumë kanale është mundesimi i një arkitekture 

teknologjike që lejon një koordinim dhe integrim perfekt të kanaleve.  

Siç është theksuar edhe më lart, teknologjia ka ofruar mjaft oportunitete për të 

divesifikuar modelin e shpërndarjes nëpërmjet zhvillimit të kanaleve elektronike, si 

dhe për të industrializuar dhe standardizuar cilësinë e shërbimit, duke zvogëluar 

luhatshmërinë në marrëdhëniet bankë-klient. Zhvillimet teknologjike ofrojnë gjithnjë 

mundësi të reja (si video-telefonatat, televizoret dixhital, etj.) për të nxitur funksionin 

e shpërndarjes. Por teknologjia sjell edhe nivel risku. Ashtu si zgjedhjet teknologjike 

të djeshme mund të paraqesin një bazë për realizimin e modelit të bankës me shumë 

kanale, këto të sotmet mund të përbëjnë një barrierë për zhvillimin e bankës në të 

ardhmen. Teknologjia pra është një levë strategjike për tu përdorur dhe për të drejtuar  
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me shumë kujdes, si dhe kontribuon për të përcaktuar kapacitetet konkurruese të 

bankës
16

. 

Adoptimi i teknologjisë si një objektiv strategjik variabël 

Në kushtet kur konkurrenca bëhet e ashpër, siç ndodh edhe në ditët e sotme, bankat 

mund të zgjedhin mundësi të ndryshme operimi: rolin e lidership-it që udhëheq me 

koston; ose ndjekjen e politikave për diferencimin e shërbimeve nëpërmjet kanaleve të 

reja të  shpërndarjes. Për të aplikuar një strategji diferencimi nuk është i mjaftueshëm 

përdorimi i një kanali bazuar në një teknologji të re, por nevojitet gjithashtu 

shfrytëzimi i potencialeve të kanalit të ri në mënyrë inovative dhe dalluese nga 

konkurrenca: aspekte si lehtësia e aksesimit, mungesa e orareve të kufizuara, 

mundësia për të qënë fizikisht larg vendit ku mund të përdoret shërbimi, të gjitha këto 

bëjnë dallimin midis një kanali dhe një tjetri. Klientela e synuar, nga zbatimi i secilës 

prej 2 strategjive, është lehtësisht e dallueshme.  

Trajtimi bazuar në lidership-in në kosto, synon klientët me të ndjeshëm ndaj çmimit të 

shërbimit, me kërkesa më pak komplekse, ndërsa strategjia e diferencimit u referohet 

kryesisht klientëve më të zhvilluar, të cilët janë në gjëndje të bëjnë dallimin në 

cilësinë e shërbimeve, dhe si rrjedhojë, më të gatshëm për të paguar një çmim 

relativisht më të lartë.  

Disa banka priren të ndjekin strategjitë e bazuara në eksperimentime vetëm në një 

pjesë të territorit, duke e shtyrë (në kohë) "fazën" e ndryshimeve teknologjike, deri në 

një moment të dytë, kur të jenë krijuar kushtet e përshtatshme. Banka të tjera imitojnë 

lëvizjet e bankave më inovative, në një përpjekje për të ruajtur cilësinë e shërbimit të 

ofruar në përputhje me atë të konkurrentëve. Pra, mund të thuhet me siguri absolute, 

se teknologjia konsiderohet si nje strategji variabël, dhe si e tillë, duhet të menaxhohet 

nga nivelet  drejtuese të bankës, dhe jo vetëm nga  specialistët e fushës, siç ndodh 

rëndom. 

Tipar karakteristik në vitet e fundit është përdorimi i teknologjisë, në mënyrë që të 

projektohen shërbimet e bankës edhe jashtë vendit. Shkëmbimi elektronik i të 

dhënave, sistemet e pagesave online, bankat në distancë, interneti dhe, më së fundi, 

telefonia e lëvizshme ‘Mobile”, të gjitha këto, jo vetëm sjellin ndryshimin e 

fizionomisë së shërbimeve të brendshme bankare, por përbëjnë edhe një instrument 

inovacioni për organizatën, dhe riorganizim të proçeseve të biznesit.  
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Klienti: faktorët kryesorë në zgjedhjen e shumë kanaleve 

Nga pikëpamja e konsumatorit,  shërbimi me shumë kanale shihet si mundësia për të 

përmbushur nevojat e tyre, duke përdorur në mënyrë të padiferencuar kanalet 

alternative të aksesimit të bankës
17

; por njëkohësisht përkthehet edhe në kursime të 

konsiderueshme në shpenzimet e bankës dhe në kohë, përveç të qënit sinonim i 

komoditetit, shpejtësisë dhe lehtësisë në komunikim. Në të vërtetë, janë konsumatorët 

të cilët, nëpërmjet sjelljeve te tyre, sygjerojnë logjikën e funksionimit të 

shumëkanaleve, duke lehtësuar zgjedhjet strategjike të bankës, në përshtatje me 

kushtet realë të tregut. Për shembull, sjellim në kujtesë rastin e ATM-ve, të cilat në 

parim janë pranuar nga ana e konsumatorëve, për çështjen e furnizimit me para cash, 

duke rezultuar në zvogëlimin drastik të transaksioneve cash në sportele fizike.  

Megjithatë, sjelljet e konsumatorëve janë në evoluim te vazhdueshëm, nën ndikimin e 

faktorëve ekonomikë, socialë dhe kulturorë. Për t’iu përgjigjur një kompleksiteti të 

tillë, banka duhet të ndërhyjë në të paktën tre fusha të strategjisë së saj me shumë 

kanale: 

   -  në fushën e investimeve: investimet duhet të jenë të tilla që të lejojnë përshtatjen 

ndaj zgjedhjeve të klientelës, përsa i përket përdorimit të kanaleve të ndryshme të 

shpërndarjes të vëna në dispozicion nga banka; 

  -  në fushën organizative: duhet të mbizoterojë një model fleksibël për të lejuar një 

përshtatje të shpejtë të marrëdhënieve midis kanaleve të ndryshme; 

  - në fushën e burimeve njerëzore: si rezultat i evoluimit të zgjedhjeve 

tëkonsumatorëve që përdorin shumë kanale, personeli/operatorët duhet të 

karakterizohen nga një aftësi për tu përshtatur në aspektin e aftësive profesionale dhe 

marrëdhënieve sociale. 

  

Përballë këtij ndikimi direkt dhe indirekt të konsumatorëve në përcaktimin e 

strategjive, banka duhet të përdorë si udhëzues kryesor, për përcaktimin e sistemit të 

shpërndarjes më shumë kanale, të paktën dy faktorë të rëndësishëm, siç janë: çmimi 

dhe komunikimi. 

Matja e performacës së rrjetit të shpërndarjes me shumë kanale 

Shtimi i kanaleve për ofrimin e shërbimeve bankare, nga njëra anë zgjidh një sërë 

çështjesh strategjike dhe operacionale, që kryesisht lidhen me identifikimin e rolit që 

do të ketë çdo kanal në politikën e biznesit, apo më gjërë në tërësinë e aktivitetit të 

bankës, dhe nga ana tjetër, ndihmon në ripërcaktimin e strukturës organizative dhe të 

sistemeve për menaxhimin e kontrollit. 
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 Sistemi bankar aktualisht përbëhet nga 16 banka, të ndara në tre grupe sipas kriterit 

dimensional
18

, G1 – G2 – G3 - banka. Informacioni i marrë, ka të bëjë me tre fusha:  

 - modeli organizativ dhe i kontrollit të aseteve të shpërndarjes; 

 - matja e performancës së kanaleve të shpërndarjes nëpërmjet përdorimit të 

treguesve specifik të performancës; 

 - matja e performancës së përgjithshme të sistemit tëshpërndarjes, në vijim të 

integrimit me kanalet e shpërndarjes. 

Fokusuar në modelin organizativ dhe të kontrollit të aseteve të shpërndarjes, vihet re 

se një pjesë e mirë e bankave në Shqipëri (rreth 56%) kanë vënë në zbatim një model 

të integruar të shpërndarjes, ndërsa pjesa tjetër e bankave (44%), është gjithashtu duke 

vlerësuar për të ardhmen një zgjidhje të tillë. Këtu bëhet fjalë për një model të 

ndërlikuar dhe gjithëpërfshirës, që nga njëra anë lejon maksimizimin e mundësive për 

të vendosur kontaktet me klientët, nga ana tjetër, ekspozon bankën ndaj sforcimeve të 

dukshme për koordinimin strategjik dhe operacional. Realizimi i sistemeve me 

shumëkanale është parë nga ana e konsumatorëve, si një parakusht për maksimizimin 

e efektivitetit të biznesit dhe efiçences operacionale, nëpërmjet një sistemi të 

shpërndarjes.  

Matja e performancës për sistemet e shpërndarjes me shumë kanale bazohet kryesisht 

në pesë variabla, si: rezultatet ekonomike, efikasiteti i proçesit të shpërndarjes, 

efiçensa e proçesit të shpërndarjes, niveli i kënaqësisë së punonjësve, si dhe 

funksionalitetet dhe  dimensionet e kanaleve. Identifikimi i këtyre variablave ka lejuar 

që ne të kuptojmë në tërësi performacën e sistemeve në përdorim, duke bërë të 

mundur krahasimin e shkallës së monitorimit të sistemeve të reja kundrejt atyre 

tradicionale.  

Shumica e bankave vlerësojnë performancën përsa i përket analizës së kanaleve 

tradicionale, bazuar në variablat referuar sa më lart, përveç se matjes së 

funksionaliteteve dhe dimensioneve të kanaleve. Për shkak të vështirësive të 

ndryshme, më i përhatur është varianti optimal i treguesve për të matur madhësinë e 

aktivitetit operacional (numri i konsumatorëve, numri i llogarive online bankare, 

numri i atyre që kane akses në web site, etj.) Për më tepër, zhvillimi i sistemeve të 

kontrollit, të aftë për të vlerësuar efektivitetin dhe efikasitetin ne proçesin e 

shpërndarjes, në fund të fundit, ndikimin ekonomik që rezulton nga përdorimi  pjesë e 

biznesit të kanaleve inovative do të verifikojë arritjen e qëllimeve në nivelin 

strategjik: një reduktim në kostot e shpërndarjes, duke rritur kënaqësinë e 

konsumatorit dhe përmirësimin e marrëdhënies bankë-konsumator. 

                                                           
18

 Raporti vjetor i mbikeqyrjes bankare BSH  



16 

 

Prezenca e bankave në kanalet alternative në Shqipëri 

Në vitet e fundit, sistemi bankar në Shqipëri ka evoluar në mënyrë të konsiderueshme, 

duke zgjeruar gamën e ofrimit të shërbimeve dhe produkteve tek konsumatorët, 

nëpërmjet kanaleve direkte si telefon, sportele të automatizuara dhe veçanërisht 

internet. Nga grumbullimi dhe analiza e informacioneve të publikuara nga bankat në 

faqet e tyre të internetit, rezulton se është rritur prezenca e bankave në disa kanale 

elektronike të ofrimit të shërbimit për konsumatorët, kanale të drejtpërdrejta si ATM, 

Phone Banking, Internet Banking dhe Mobile Banking.  

Figura 3 Produktet elektronike në Shqipëri 

 

 

 

Siç edhe vihet re më sipër ka patur një rritje të konsiderueshme të kanaleve alternative 

të shpërndarjes në sistemin bankar shqiptar. Me një tendencë pozitive në rritje, shfaqet 

edhe numri i llogarive të klientëve të aksesueshme nëpërmjet internetit, kundrejt 

totalit të numrit të llogarive bankare të klientëve. Nga 16 bankat që operojnë në 

Republikën e Shqipërisë, aktualisht të 16 bankat kanë emetuar karta për klientët e 

 -       

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Karta Debiti 6     4     2     2     -      -      -      

Karta Krediti 5     3     1     1     1     -      -      

Maestro Card debiti 1       1     1           

MasterCard krediti -      -      1     2     -      -      -      

Visa Card debiti -      -      -      1     -      -      -      

Visa Card krediti -      -      -      1     -      -      -      

Multicash 1     -      -      -      -      -      -      

ATM 6     4     2     2     -      -      -      

POS 1     2     2     1     -      -      -      

Internet Banking 2     2     3     2     2     -      -      

Phone Banking -      -      1     -      -      -      -      

Mobile Banking/SMS Banking -      -      1     1     1     1     1     

Prepaid Card -      -      -      -      -      1     -      
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Produktet elektronike 
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tyre, si dhe kanë shtrirë infrastrukturën e ATM-ve, për ti ofruar mundësi klientëve në 

përdorimin kartat e pagesave për të kryer transaksione.   

Në vijim, është bërë prezantim më i detajuar i funksionimit të secilit kanal bankar si 

dhe statistika mbi prezencën e tyre në Shqipëri.     

Kapitulli 2- Ofrimi i shërbimeve bankare nëpërmjet makinave 

automatike 

Përshkrim mbi ATM (Automated Teller Machine) 

ATM(automated teller machine) – është një paisje elektromekanike që i mundëson 

klientit të një institucioni financiar të aksesojë transaksione financiare nga një vend 

publik pa praninë e një punonjësi të institucionit. Në shumicën e ATM-ve moderne, 

klienti identifikohet nga një kartë ATM-je plastike me shirit magnetik ose nga një 

smartcard plastike me chip të integruar, të cilat përmbajnë një numër karte dhe 

informacione sigurie, si për shembull, datën e skadimit. Një tjetër element sigurie 

është një numër identifikimi personal (PIN) i cili njihet vetëm nga zotëruesi i kartës.  

Duke përdorur ATM, klienti mund të aksesojë llogarinë e tij bankare në mënyrë që të 

kryejë transaksione të ndryshme, si për shembull, tërheqje ose depozitime parash 

kesh, kontroll mbi gjëndjen e llogarisë, transferim fondesh ndërmjet llogarive, pagesa 

të shërbimeve, etj. Ajo njihet edhe më shumë emra të tjerë si: makinë për transaksione 

të automatizuara, makinë për bankingun e automatizuar, makinë parash, makinë 

kesh-i, bankomat, etj. 

Makina e parë e automatizuar për dhënie parash cash, u ndërtua nga Luther George 

Simjian dhe u instalua në vitin 1939 në New York nga City Bank, por u hoq pas 6 

muajsh për shkak të mungesës së përdorimit nga klientët. 

Historia e ATM u ndal këtu për më shumë se 25 vjet, derisa De La Rue ndërtoi ATM 

e parë elektronike, e cila u instalua fillimisht në Enfield Town në Londër, në 

qeshor/1967 nga Barclays Bank. Personi i parë që e përdori ATM ishte aktori Reg 

Varney. Ajo pranonte vetëm token një perdorimshe ose një kupon, i cili mbahej pastaj 

nga makina. Makina shpërndante zarfe të parapaketuara që përmbanin 10 pound 

sterlina. 

ATM tani gjënden kudo, jo vetëm brënda ose në afërsi të bankës, por edhe në vende të 

tjera publike si, qëndra tregtare, aeroporte, dyqane, pika karburanti, restorante ose në 

çfarëdo lloj vendi që frekuentohet nga shumë njerëz. Shumica e ATM-ve janë të 

lidhura me rrjetin ndërkombëtar të bankave, duke i mundësuar klientëve të tërheqin 

apo depozitojnë para edhe nga ATM që nuk i përkasin bankës që ato kanë llogarinë.   

ATM-të mbështeten në autorizimin e transaksioneve financiare nga lëshuesit e kartave 

ose nga institucione të tjera financiare nëpërmjet rrjetit të komunikimit. Kjo zakonisht 

realizohet nëpërmjet mesazheve të sistemeve sipas standartit ISO 8583.  
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Shumë banka mbajnë komisione për transaksionet e kryera nëpërmjet ATM. Në 

shumicën e rasteve, këto tarifa i mbahen përdoruesit vetëm nëse ai kryen veprime nga 

ATM të bankave të tjera.  

ATM zakonisht lidhen direkt me kontrolluesit e ATM me GPRS ose direkt me linja te 

dedikuara. Linjat e dedikuara janë më të preferuara sepse kërkojnë më pak kohë për të 

mundësuar lidhjen. Por ato mund të jenë relativisht më të shtrenjta për të operuar. 

Protokollet më shumë të përdorura për të mundësuar komunikimin e ATM me rrjetin 

e bankës janë: SNA mbi SDLC, TC500 mbi Async, X.25 dhe TCP/IP mbi Ethernet. 

Për arsye sigurie, trafiku ndërmjet ATM dhe proçesorit të transaksionit duhet të 

enkriptohet. 

Disa funksionalitete të ATM: 

ATM mund të përdoren për  shërbime të ndryshme si për shembull: 

 Tërheqje e parave nga llogaria – Tërheqje parash nga llogaria juaj 24 orë në 

ditë 7 ditë në javë. 

 Pagesë faturash – Kryerje pagesash të detyrimeve (fatura telefoni, fatura 

dritash, ujë etj). 

 Transferim fondesh ndërmjet bankave – Transferime fondesh nga një llogari 

në një bankë tek një llogari në një bankë tjetër. 

 Transferim fondesh brenda për brenda bankës – Transferim fondesh nga një 

llogari brenda për brenda llogarive të një banke. 

 Nxjerrje balance – Informim mbi balancën aktuale të llogarisë. 

 Mini Statement – Printim të listës së transaksioneve më të fundit të kryer në 

llogarinë tuaj (psh 10 transaksionet e fundit). 

 Ndryshim PIN-i – Ndryshim të PIN-it të kartës së debitit. 

 Sigurimi i jetës ndaj riskut të parasë – Një mundësi opsionale për të siguruar 

jetën ndaj grabitjes së parave pas një transaksioni në ATM. 

 Depozitim të parave  në bankë 

 etj 

 

Zakonisht ATM kanë dy pajisje inputi (një lexues karte dhe një tastjerë) dhe katër 

paisje outputi (ekranin, vendin ku dalin paratë, printerin e faturave, dhe artopolantin). 

Një mekanizëm i padukshëm nga klienti, bën lidhjen  e ATM-së direkt me rrjetin 

shpërndarës të ATM. ATM funksionon në mënyre të ngjashme me PC; ajo përmban 

një sistem operimi dhe aplikacione të ndryshme për ndërveprimin dhe komunikimin 

me klientin.  
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Figura 4 Komponentet përbërëse të një ATM-je 

                    

ATM përdorin mënyra të ndryshme për të identifikuar zotëruesin e llogarisë, psh disa 

ATM përdorin karta plastike me shirit magnetik ose me chip të integruar së bashku 

me PIN-in që di klienti, ndërsa disa ATM të tjera përdorimin e smart cards  me njohje 

të shenjave të gishtave. ATM i nis informacionet e lexuara nga karta e klientit si dhe 

kërkesat e tij, tek një provider i cili pastaj i dërgon ato tek institucioni financiar i 

klientit.  

Nëse zotëruesi i kartës po bën një kërkesë për tërheqje parash, provideri i shërbimit 

ATM, sinjalizon për një transfertë elektronike (Electronic Funds Transfer - EFT)  nga 

llogaria e klientit tek llogaria e providerit të shërbimit. Kur bëhet transferimi i 

fondeve, ATM merr një mesazh autorizimi për të proçesuar kërkesën e klientit. 

Komunikimi, verifikimi dhe autorizimi mund të realizohen nëpërmjet linjave të 

ndryshme psh, linja të dedikuara, GPRS ose wireless, kjo në varësi të kostos dhe 

sigurisë së infrastrukturës.  

Siguria e ATM  

Siguria fizike e ATM  

Siguria e ATM nis me sigurinë fizike të saj, për këtë arsye duhen të merren disa masa 

paraprake që kanë të bëjnë me instalimin,mbrotjen dhe monitorimin e ATM-ve. 

ATM-të instalohen zakonisht në vende të ndriçuara dhe të frekuentuara.  Gjithashtu 

ato pajisen me kamera monitorimi , mikrofone dhe sisteme alarmi për tu mbrotjur nga 

sulmet fizike.  

Shpesh ATM-të bëhen pre e sulmeve vandale për këtë arsye ato duhet të jenë ndërtuar 

për tu bërë ballë këtyre sulmeve dhe për të mos i lejuar vandalëve të mbërrijnë tek 

paratë. 
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Skimmer-at 

Në disa raste ATM përdoren nga keqbërës të specializuar të cilët vendosin disa pajisje 

përgjuese të quajtura “skimmer“ mbi lexuesin e kartave. “Skimmer“ lexojnë të dhënat 

e kartës së përdoruesit në momentin që ai e përdor atë në ATM. Një keqbërës për të 

kompletuar vjedhjen i duhet të vendosë një pajisje video rregjistruese për të kapur  

kodin PIN të përdoruesit në momentin që ai e vendos këtë në tastierën e ATM. 

Të dhënat e mbledhura nga skimerat dhe regjistruesit video përdoren më pas për të 

klonuar kartat e përdoruesve. Kartat e përdoruesve përdoren më pas për pagesa në 

kanale të ndryshme të shpërndarjes së shërbimeve bankare. 

Për tu mbrojtur nga këto sulme prodhuesit e ATM-ve përdorin disa teknika mbrotje që 

përfshijnë: 

 vendosin kamera të mbrojtura ndaj sulmeve fizike për të rregjistruar personat 

që do të tentojnë të vendosin skimmer-a ne ATM 

 instalimin e disa pajisjeve të quajtuar anti-skimmera të cilët nuk lejojnë 

vendosjen e një skimmeri. 

Siguria e informacionit  

Siguria e informacionit në ATM trajtohet në disa nivele: 

1- Ruatja e informacionit në ATM (në skedarë logu) 

2- Transmetimi i informacionit nga ATM në ATM Server 

Ruatja e informacionit në ATM (në skedarë logu) 

Ne diskun e pajisjes ATM ruhet informacion mbi historikun e veprimeve të ATM.  

Informacionet  që  ruhen mund të jenë të ndjeshme pasi mund të përmbajnë: numra 

karte, numra llogarie, të dhëna të klientëve etj. 

Për këtë arsye skema e hyrjes në ATM fizikisht apo nëpërmjet rrjetit të të dhënave 

duhet të jetë e përcaktuar mirë dhe duhet të ofrojë mundësi të kontrollit për 

evidentimin e rrjedhjes së informacionit dhe nxjerrjen e përgjegjësive.  

Gjithashtu tregohet një kujdes i veçantë për të gjithë ciklin e jetës të pajisjeve 

ruajtëse( hardisqet) në momentin që ato hiqen nga puna.  Dëmtimi i kontrollerit të 

diskut nuk dëmton të dhënat e ruajtura në disk, për këtë arsye disqet e ATM pasi 

hiqen nga puna i nënshtrohen një proçedure që garanton eliminimin e të dhënave të 

ruajtura në to më parë. 

Transmetimi i informacionit nga ATM në ATM Server 

Si në ato raste kur pajisja ATM dhe ATM serveri komunikojnë midis tyre nëpërmjet 

rrjetit të vetë bankës  ashtu edhe në rastet kur përdoret një rrjet i dedikuar i jashtëm 

apo kur përdoret VPN në Internet është e domosdoshme që të dhënat të udhëtojnë në 

rrjet të enkriptuara. 
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Implementimi i ATM-ve në një bankë të nivelit të dytë 

Shërbimi bankar nëpërmjet kanalit të ATM-ve u implementua për herë të parë në 

bankën e marrë në studim në vitin 2005. Megjithatë numri i ATM të instaluara ishte i 

reduktuar si edhe numri i shërbimeve të ofruara në ATM.  Shërbimi kryesor i ofruar 

në ATM ishte tërheqja e parave. Gjithashtu numri i kartave të debitit të lëshuara nga 

banka ishte i kufizuar  gjë që nuk favorizonte përdorimin e ATM. Me vendimin e 

Qeverisë Shqiptare për kalimin e të gjithë pagave nëpërmjet sistemit bankar pati një 

rritje të madhe të numrit të kartave të debitit dhe një numër shumë më të madh të 

numrit të transaksioneve në ATM-të e bankës. Për këtë arsye nga njëra anë banka rriti 

numrin e ATM-ve të instaluara në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimit 

dhe nga ana tjetër planifikoi shtimin e shërbimeve të reja në ATM. Shtimi i 

shërbimeve të reja si edhe rritja e cilësisë së shërbimit në kushtet e një klientele të 

shtuar në shërbimin ATM janë objekt i këtij punimi. 

Ndryshimet në sistemin e ATM në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimit 

Rritja e volumit të punës në rrjetin e ATM-ve si edhe zgjerimi i vetë këtij rrjeti kishte 

nisur të ndikonte jo për mirë në cilësinë e shërbimit në ATM. Për këtë arsye u 

planifikuan ndryshime në sistemin e ATM-ve të cilat pasi u implementuan ndikuan në 

rritjen e cilësisë së shërbimit dhe krijuan një bazë të shëndoshë për shtimin e 

shërbimeve të reja.  Për të përshkruar ndryshimet e aplikuara do të paraqesim më 

poshte arkitekturën e shërbimit të ATM-ve në sistemin bankar duke evidentuar 

komponentët në të cilët u aplikuan ndryshimet: 

Arkitektura 

Ofruesi i shërbimit mund të jetë pjesë përbërëse e infrastrukturës së bankës ose mund 

të jetë një ofrues i jashtëm që ofron mirëmbajtje të shërbimit. Në rastin e bankës së 

nivelit të dytë të marrë në studim shërbimi ofrohet nga një kompani e huaj. 

Dy janë komponentet çelës në arkitekturën e sistemit: ATM server dhe ATM switch. 

Këto komponente të kombinuara me njera tjetrën janë përgjegjës për manaxhimin dhe 

monitorimin e pajisjeve ATM gjithashtu dhe për ndërfaqësimin e ATM-ve me 

lëshuesit e kartave dhe sistemin bankar. 

Diagrama e mëposhtme ilustron arkitekturën tipike të implementimit të shërbimit të 

ATM-ve në një bankë të nivelit të dytë. 
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Figura 5 Arkitektura e rrjetit të ATM 

Terminal ATM

Switch

K
er

k
es

e

A
u

to
ri

zi
m

Aplikimi core i bankes

Lista e transaksioneve 

ditore

Autorizim

Kerkese Rrjeti MC/VC

S
h

ly
erja d

ito
re m

e M
C

/V
C

ATM Server
Kerk

es
e

Auto
riz

im

Sistemi Klerimit

Lista e transaksioneve 

ditore

 
 

ATM server-i është përgjegjës për kontrollin e terminaleve ATM dhe për monitorimin 

e statusit të tyre. Në momentin e ndezjes së terminalit ATM ngrihen shërbimet në 

terminal që monitorojnë pajisjet e instaluara në terminalin ATM ndër të cilët: 

 Sistemi Operativ 

 Programi që bën komunikimin midis ATM dhe ATM Serverit 

 Programi financiar  

Në momentin e ndezjes proçesi klient ATM pasi lexon skedarët e konfigurimit 

identifikon adresën e ATM serverit dhe portën në të cilin dëgjon shërbimi ATM 

Server.   

Pas kësaj shërbimi klient ATM dërgon informacion në proçesin server në ATM 

Server duke u identifikuar me kredencialet e tij. ATM Server e identifikon terminalin 

ATM nëpërmjet adresës IP të tij dhe kodit të kartës së rrjetit (MAC Address).  

Pas kësaj për tu autentifikuar proçesi klient në terminalin ATM dërgon nëpërmjet 

koneksionit të krijuar më parë çelësin publik të tij në proçesin server ATM.  Ky çelës 

është ngarkuar më parë në terminal në skedarë konfigurimi dhe shërben si 

autentifikues i proçesit klient ATM për serverin ATM. 

Pas kësaj terminali ATM është gati për të marrë komanda nga përdoruesi dhe për ti 

përcjellë ato më tutje. 
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Switch-i pranon kërkesën për transaksion dhe e analizon atë. Ai përcakton cila është 

banka lëshuese e kartës dhe e dërgon këtë kërkesë në bankën lëshuese të kartës. 

Detyra e tij është të kontrollojë nëse karta është deklaruar e humbur/e vjedhur dhe 

mundet gjithashtu të kontrollojë për aktivitet të dyshimtë të saj. 

Përgjigjia e bankës lëshuese do të përcaktojë nëse transaksioni do të pranohet nga 

ATM-ja.  

Në fund të ditës skedari me transaksionet dërgohet nga proçesori për në bankën 

pranuese dhe lëshuese. Banka kryen rikoncilimin e transaksioneve bazuar në keto 

skedarë. 

Implementimi i shërbimeve të reja në ATM  

Përveç shërbimeve tradicionale të tërheqjes në ATM mund të ofrohen shërbime shtesë 

ndër të cilat top-up dhe cash deposit. Për efekt ilustrimi po sjellim në këtë material një 

përshkrim të implementimit të këtyre dy shërbimeve në ATM –të e bankës së nivelit 

të dytë. 

Shërbimi rimbushje e telefonit nëpërmjet ATM-ve 

Në bankën e nivelit të dytë të marrë në studim përveç shërbimeve standarte u 

vendosën dhe shërbimi i rimbushjes së telefonit celular nëpërmjet ATM-së. Në këtë 

rast ishte i nevojshëm bashkëpunimi me një kompani të telefonisë celulare. Për 

ofrimin e këtij shërbimi sistemi i bankës në përgjithësi dhe sistemi i faturimit të 

kompanisë celulare duhej të komunikonin midis tyre në disa momente: 

1. Në momentin që përdoruesi vendos numrin e telefonit që do të rimbushë 

nëpërmjet llogarisë së tij bankare në ATM duke përdorur kartën e debitit apo 

kreditit. Në këtë pikë sistemi i bankës duhet të pyesë sistemin e faturimit të 

kompanisë celulare për vlefshmërinë e numrit të telefonit. Nëse numri është i 

vlefshëm për tu rimbushur përgjigjia që vjen nga sistemi i kompanisë celulare 

i tregon ATM-së nëse numri është i vlefshëm. 

2. Sistemi i bankës pasi është siguruar mbi vlefshmërinë e numrit të telefonit 

celular i kërkon sistemit të kompanisë celulare paketat e rimbushjes nga të 

cilat klienti mund të zgjedhë nga ekrani i ATM-së. 

3. Pasi është realizuar transaksioni i pagesës për paketën e zgjedhur në ATM 

sistemi bankës i dërgon sistemit të kompanisë celulare kërkesën për ngarkimin 

e kreditit të blerë në numrin e telefonit. Sistemi i kompanisë celulare duhet ti 

përgjigjet kësaj kërkese me konfirmim për ngarkimin e kreditit. Ky konfirmim 

shfaqet nga ATM-ja për klientin. 

Mënyra më e përshtatshme për realizimin e integrimit midis sistemeve të dy 

institucioneve u konsiderua përdorimi i shërbimeve të web-it si një mënyrë që ofron 

integrim në kohë reale duke u bazuar në ndërfaqe standarte. 

Skema më poshtë paraqet në mënyrë të detajuar skemën e një transaksioni për 

rimbushjen e telefonit celular nëpërmjet ATM-së. 
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Shërbimi Cash-Deposit 

Shërbimi i depozitimi të parasë në ATM është një shërbim i cili u implementua për 

herë të parë në bankën e nivelit të dytë të marrë në studim. 

Ky shërbim i mundëson klientëve që të depozitojnë para në llogaritë e tyre pa nevojën 

e paraqitjes në sportelet e bankës. Në këtë rast klienti përdor kartën e tij të debitit për 

tu autentifikuar në ATM dhe më pas mund të depozitojë para në kasetën e posaçme të 

ATM-së për ti kaluar këto para në llogarinë e tij. Deposituesi parave është i pajisur me 

funksionet e dedektimit të parave fallco dhe të numurimit. Depozituesi i parave është 

në gjendje të dallojë kartmmonedha të ndryshme. Për momentin projekti është 

realizuar vetëm për monedhën Shqipëtare LEK dhe kartmonedhen Europiane EUR. 

Paraprakisht në mënyrë që depozituesi i parave në ATM të njohë prerjet e ndryshme 

të kartmonedhave ishte e nevojshme që të rregjistroheshin paraprakisht në ATM 

modelet për secilën prerje. Modelet për çdo prerje të monedhës përgatiten nga disa 

kompani të specializuara dhe përmbajnë informacione mbi pamjen visuale të 

Vendos karten 

Vendos PIN 

Zgjidh Rimbushje 

Zgjidh Operatorin 

Vendos nr e tel. 

Zgjidh shumen  

Zgjidh llogarine  
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kartmonedhës, dimensionet e saj si dhe elementët e sigurisë të përdorur për 

kartmonedhën përkatëse nga autoriteti lëshues i saj. Më pas kur kartmonedha 

vendoset në depozituesin e kartmonedhave kontrollohet duke e krahasuar me modelin 

e pararregjistruar. Nëse përputhja është totale me koefiçent të vogël gabimi atëhere 

kartmonedha konsiderohet e saktë. Në përfundim të transaksionit të depozitimit 

informacioni në lidhje me të ruhet në loget e ATM-së si edhe postohet në sistemin 

bazë të bankës. 

Kapitulli3- Ofrimi i shërbimeve bankare nëpërmjet POS 

Përshkrimi 

Funksioni kryesor i POS-eve është të proçesojë transaksione me karta në një pikë 

shitje, mbledhja dhe ruajtja e të dhënave të transaksionit. 

 Një transaksion mund të jetë: 

 një shitje,  

 rimbursim,  

 transaksion pa prezencë klienti,  

 anullim, shitje dhe cash,  

 bakshish,  

 autorizim paraprak dhe final,  

 rimbushje etj. 

Implementimi i sistemit POS në një bankë të nivelit të dytë 

Paralelisht me shtimin e numrit të kartave banka e nivelit të dytë e marrë në studim 

vendosi në vitin 2005 të ofrojë edhe shërbimin e POS-eve.  

Banka përzgjodhi implementimin e POS-eve të lëvizshëm dhe të bazuar në 

komunikim GPRS me qëllim ofrimin e një shërbimi të shpejtë dhe komod. Në atë 

periudhë shumica e bankave në vend të cilën implementuan të njëjtën shërbim kishin 

përzgjedhur implementimin e një sistemi POS të cilët përdornin komunikimin dial-up 

dhe POS-e të instaluar në pozicion fiks. Shërbimi kryesor ishte shitja. Në skemën e 

mëposhtme paraqitet skema e një transaksioni tipik shitje me kartë.  
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Figura 6 Skema e një transaksioni shitje në POS 
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Në skemën 6 ilustrohet tregtari i bankës i cili dërgon kërkesën në rrjetin e pagesave si 

VISA/Mastercard për të marrë autorizimin për blerjen me kartë. Më pas, rrjeti 

pagesave kontakton me lëshuesin e kartës për tu siguruar se karta është e vlefshme 

dhe ka gjendje të mjaftueshme për të kryer transaksionin. Lëshuesi i kartës dërgon 

përgjigjen me kodin e autorizimit të transaksionit dhe transaksioni përfundon. 

Shërbime të reja të implementuara nga banka e nivelit të dytë 

Në vitin 2009 si pasojë e rritjes së numrit të kartave të kreditit të lëshuara në treg nga 

banka e nivelit të dytë meqëllim orientimin e një klientele në përdorimin e kartës së 

kreditit si instrument zëvendësues të shpejtë të financimit banka lançoi në treg 

shërbimin e pagesës me këste i cili suportohej nga aplikacioni POS. 

Arkitektura 

Ofruesi i shërbimit mund të jetë pjesë përbërëse e infrastrukturës së bankës ose mund 

të jetë një ofrues i jashtëm që ofron mirëmbajtje të shërbimit. Në rastin e bankës së 

nivelit të dytë të marrë në studim shërbimi ofrohet nga një kompani e huaj. 

Dy janë komponentet kryesore në arkitekturën e sistemit: POS server dhe POS switch. 

Këto komponente të kombinuara me njera tjetrën janë përgjegjës për manaxhimin dhe 

mirëmbajtjen e pajisjeve POS gjithashtu dhe për ndërfaqësimin e POS-eve me 

lëshuesit e kartave dhe sistemin bankar. 

Diagrama e mëposhtme ilustron arkitekturën tipike të implementimit të shërbimit të 

POS-ve në një bankë të nivelit të dytë. 
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Figura 7 Arkitektura e rrjetit të POS-eve 
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Arkitektura e sistemit është e ngjashme me arkitekturën e sistemit të ATM-ve. Në 

vend të një ATM server-i ka një POS server i cili është përgjegjës për autentifikimin e 

POS-eve nëpërmjet çelësave të enkriptimit. 

Trajtimi i çështjeve të sigurisë në POS 

Përdorimi i POS-it është i lidhur pashmangshmërisht me probleme të karakterit 

operacional dhe teknik. Problemet e sigurisë të karakterit teknik kanë të bëjnë 

kryesisht me mbrojtjen ndaj sulmeve që synojnë të përgjojnë POS-in si duke shtuar në 

të hardware të pa autorizuar apo duke monitoruar trafikun e rrjetit në të cilin POS 

transmeton të dhënat me synim të vjedhjes së informacionit të kartave të përdorura 

për blerje në POS. Për tu mbrojtur nga këto sulme sistemet POS kanë të instaluar 

paraprakisht një çertifikatë kriptografike e cila përdoret për të enkriptuar dhe 

dekriptuar të dhënat që POS transmeton në rrjet drejt server-it të POS-eve si dhe për 

të dekriptuar të dhënat që vijnë nga serveri drejt POS-it. Transmetimi i të dhënave në 

mënyrë të enkriptuar garanton mbrojtjen e tyre nga interceptues të ndryshëm në rrjet. 

Problemet e sigurisë të karakterit operacional janë shumë të shpeshta me POS-et sesa 

me kanalet e tjera alternative. Duke patur parasysh dhe faktin se në disa raste mund të 

jetë e nevojshme ti lejohet tregtarit të kryejë dhe transaksione pa prezencë karte 

mundësitë për transaksione të dyshimta janë të mëdha.  

Ndër reziqet më të zakonshme mund të jenë: 

 transaksione me karta të klonuara ku blerësi është prezent,  

 transaksione me karta të klonuara nga vetë tregtari me qëllime përfitimi,  

 transaksione të tipit me kartë jo prezente të kryera nga tregtari me numra 

kartash të vjedhura me qëllime përfitimi,  
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 transaksione me qëllim pastrimin e parave duke realizuar transferim fiktiv 

fondesh, 

 transaksione të dyshimta të shoqërive të lojrave të fatit etj. 

Në të gjitha këto raste bankat bazohen në proçedura standarte të rekomanduara nga 

institucionet e pagesave. Këto procedura reduktojnë mundësitë e fraudit dhe në ato 

raste kur nuk e kufizojnë dot atë përcaktojnë përgjegjësinë e qartë ligjore për 

transaksionet e kryera. Këto proçedura përcaktojnë gjithashtu masa parandaluese që 

kanë të bëjnë kryesisht me bllokimin e fondeve të tregtarëve të dyshuar dhe njoftimin 

e menjëhershëm të të gjithë institucioneve të tjera në nivel kombëtar dhe më gjërë. 

Këto proçedura përcaktojnë gjithashtu ndërhyrjet përkatëse për të minimizuar efektin 

e vjedhjeve. Përsa i përket mbështetjes në mjetet informatike për dedektimin e këtyre 

rreziqeve bankat përdorin programe aplikative të cilat analizojnë historikun e 

veprimeve të tregtarëve dhe të kartëmbajtësve kundrejt disa parametrave të 

përgjithshëm që e përkufizojnë një transaksion si të zakonshëm. Shmangiet e sjelljes 

së tregtarëve apo kartëmbajtësve nga sjellja e zakonshme përdoren nga bankat si raste 

për tu hetuar më tej si ngjarje me propabilitet vjedhjeje. Këto sisteme të monitorimit 

të vjedhjeve me karta në POS-e por edhe më gjërë zakonisht vendosen dhe ofrohen 

nga procesuesi i transaksioneve me kartat ndonëse bankat mund të përdorin sisteme të 

tjera për analizën e këtyre transaksioneve por në këtë rast sinjalizimi bazuar në këtë 

analizë mund të mos jetë i menjëhershëm për shkak të mënyrës së shkëmbimit të 

informacionit me procesuesin e kartave. Në bankën e nivelit të dytë të marrë në 

studim për sinjalizimin në kohë reale të problemeve u zgjodh të përdoret zgjidhja e 

ofruar nga procesuesi i kartave për monitorimin e sjelljes së tregtarëve dhe 

kartëmbajtësve. Sistemi i monitorimit i mundëson bankës të vendosë parametrat që 

përkufizojnë sjelljen normale për cdo segment të tregtarëve dhe kartëmbajtësve. Në 

momentin e kryerjes së një transaksioni në POS-in e një tregtari ky transaksion 

kontrollohet me parametrat e përcaktuara për segmentin të cilit i përket tregtari. Nëse 

transaksioni nuk ngjan i zakonshëm atëhere sinjalizohet banka për mundësinë e një 

transaksioni të dyshimtë. 

Kapitulli 4- Ofrimi i shërbimeve bankare nëpërmjet Internet 

Banking 

Të gjitha bankat janë prezent me një faqe të tyren në internet, e cila jep informacion të 

përgjithshëm mbi bankën dhe mbi shërbimet që ajo ofron. Internet Banking është një 

shërbim që u mundëson klientëve të kryejnë transaksione financiare nëpërmjet 

internetit on-line 24 orë, 7 ditë në javë, drejtpërsëdrejti nga shtëpitë ose zyrat e tyre në 

menyre që të kryejnë operacionet bankare që duan.  

Me fjalë të tjera, internet banking mund ta përkufizojmë si një nga shërbimet në 

distancë, të ofruar nëpërmjet kanaleve elektronike të shpërndarjes dhe të komunikimit, 

të produkteve dhe shërbimeve tradicionale dhe të reja bankare.  

Bankat e ofrojnë shërbimin e internet banking për tu mundësuar klientëve shërbime 
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financiare, me qëllim zëvendësimin e transaksioneve që mund të kryen në degë për të 

eliminuar mundësinë e krijimit të degëve të reja. Me zhvillimin e internet banking, 

banka nuk tenton të zëvendësojë kanalet tradicionale të shpërndarjes së produkteve 

bankare, por ai qëndron bashkë me një tërësi kanalesh, që shkojnë nga ato tradicionale 

(si degë/agjensi) tek ato automatike, në kuadrin e plotësimit dhe të përforcimit të 

raportit klient – bankë, për të realizuar të ashtuquajturën strategji shumëkanalëshe. 

Aktualisht, Interneti konsiderohet si “zemra” e strukturës me shumë kanale, zbatuar 

nga bankat dhe në përdorim për një numër gjithnjë në rritje llogarish bankare të 

klientëve. Përhapja e shërbimit ndikohet kryesisht nga tendenca në rritje e përdorimit 

të këtij kanali për kryerjen e shërbimeve bankare
19

 apo për marrjen e informacionit. 

Gjithashtu, Interneti i ofron kompanive mundësi të shumta të rritjes dhe përmirësimit 

të performancës, që bazohen në zvogëlimin e kostove të transaksioneve dhe në 

krijimin e marrëdhënieve të reja tregtare, pa e llogaritur këtë si një rifreskim të fuqisë 

dhe mundësisë konkrete për rinovimin e produktit dhe të gjithë proçesit të tregut. 

Qëllimi i këtij studimi është përshkrimi i arkitekturës së Internet Banking, përshkrimi 

i funksionaliteteve që ajo ofron, përshtatja me sistemin bazë, etj. 

Disa nga shërbimet bazë që ofron Internet Banking
20

 janë: 

1. Informacion mbi gjendjen e llogarisë, 

2. Informacion mbi transaksionet e fundit të kryera (pasqyrë e levizjeve te 

llogarisë), 

3. Kryerje pagesash utilitare (shpenzime telefoni, drita, ujë, sigurime,etj), 

4. Transferta fondesh ndërmjet llogarive personale, 

5. Transferta fondesh kombëtare dhe ndërkombëtare, 

6. Pagesë detyrimesh karta krediti, 

7. Shlyerje të kestit të kredisë, 

8. Informim mbi kushtet e punës të bankës, 

9. Ndryshim të të dhënave personale, etj. 

Disa shërbime më të avancuara, që ofrohen vetëm nga disa banka janë: 

1. Hapje depozite online,  

2. Aplikim per kredi. 

 

                                                           
19

 ZOLLO L., La banca vola in Internet, in “Bancaforte”, n. 5/05, fq 14. 
20

 CEDOLA E., L’impatto di Internet sull’attività degli intermediari finanziari: il caso delle banche in 

Rete, “Quaderni di ricerca del Dipartimento di Scienze dell’economia e della Gestione Aziendale, n. 

07/02. 
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Përshkrimi i kanalit Internet Banking 

 

Përhapja e Internet Banking 

Faktorë të shumtë si kostot konkuruese, shërbimet e përmirësuara ndaj klientëve dhe 

konsideratat demografike, kanë nxitur bankat, gjithnjë dhe më shumë, të vlerësojnë 

teknologjitë e reja si për shembull: shitjet elektronike (e-commerce) dhe strategjinë e 

Internet Banking. Studime të ndryshme në botë, tregojnë një lidhje të drejtë midis 

rritjes së numrit të klientëve dhe futjes së shërbimeve të reja online të bankave.  

Strategjitë e reja të marketingut synojnë të zgjerojnë tregun dhe të nxisin përdorimin e 

kanaleve të shpërndarjes me kosto sa më të ulet. Dizenjuesve të sistemeve i duhet të 

kuptojnë strategjitë dhe teknologjitë bazë të përdorura nga bankat, për të mënjanuar 

rreziqet potenciale. Analizat e bazuara në informacionet e grumbulluara nga sistemi 

bankar, lidhur me përdorimin e Internet banking, i vinë në ndihmë niveleve drejtuese, 

në përcaktimin e objektivave strategjike të bankës, fokusuar në:  

(i) sa mirë dhe shpejt po përshtatet plani zhvillues mbi produktin e ri Internet 

Banking;  

dhe  

(ii) sa pritet biznesi (banka) të përfitojë nga këto teknologji të reja. 

Disa nga faktorët e biznesit që ndikojnë mbi përhapjen e Internet Banking janë:  

 Konkurrenca — Studimet tregojnë që konkurenca është faktori kryesor që 

ndikon  në zgjerimin e teknologjisë së Internet Banking, duke u renditur si faktor më 

ndikues edhe ndaj faktorëve të tjerë si, reduktimi i kostos dhe  rritjes së të ardhurave, 

që ndodhen përkatësisht në vend të dytë dhe të tretë. Bankat e shikojnë Internet 

Banking si një mënyrë për të kënaqur klientët ekzistues dhe të tërheqin ato të rinj. 

 Reduktimi i kostos — Bankat mund ti ofrojnë shërbimet e tyre në internet me 

kosto për transaksion shumë më të ulët kundrejt atyre tradicionale (në sportelet e 

degëve dhe agjensive). Kostoja aktuale e ekzekutimit të një transaksioni do të variojë 

bazuar në kanalin e përdorur. Bankat kanë arsye thelbësore të zhvillojnë teknologjitë 

që do ti ndihmojë ato të shpërndajnë produktet dhe shërbimet e tyre nëpërmjet 

kanaleve me kosto më të ulët.  

 Shpërndarja gjeografike — Internet Banking mundëson një shtrirje më të 

gjërë të kontaktit me klientët dhe me kosto më të ulët. Në fakt disa banka i ofrojnë 

shërbimet e tyre vetëm nëpërmjet internetit (bankat virtuale), ato nuk kanë degë apo 

agjenci tradicionale dhe komunikojnë me klientin vetëm online. Ndërsa institucione 

financiare të tjera po e përdorin Internetin si një kanal alternativ shpërndarjeje për të 

kënaqur klientet ekzistues dhe për të tërhequr ato të rinj. 
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 Emri i mirë — Krijimi i marrëdhënieve me klientin është një strategji 

prioritare për shumë banka kombëtare. Teknologjia e Internet Banking siguron një 

mënyrë për bankat për të zhvilluar dhe mbajtur në vijimësi marrëdhëniet me klientët e 

tyre duke ofruar akses të lehtë në një gamë të gjërë produktesh dhe shërbimesh 

financiare, bankat shpresojnë të krijojnë besueshmërinë e klientit, shitjet e kryqëzuara, 

dhe përmirësimin e aktivitetit të vazhdueshëm. 

 Demografia e klienteve — Internet Banking i mundëson bankave t’i ofrojnë 

një gamë të gjërë funksionalitetesh klientëve të tyre.  Disa klientë do vazhdojnë të 

mbështeten në degët tradicionale për të plotësuar nevojat e tyre. Për disa, kjo është 

mënyra më e rehatshme për të kryer sherbimet bankare.  Klientë të tjerë kanë 

përkrahur që herët teknologjitë e reja që i vijnë në ndihmë biznesit. Këto klientë ishin 

të parët që i përdorën këto teknologji për të kryer shërbimet e tyre bankare.  

 

Llojet e Internet Banking 

Shërbimet që ofrojnë bankat nëpërmjet Internet Banking janë nga më të ndryshmet. 

Në varësi të produkteve dhe shërbimeve që ofrohen, variojnë edhe kostot e lidhura me 

to.  

Tre tipet kryesore të shërbimeve të ofruara nëpërmjet Internet Banking, që janë 

përkrahur deri diku nga bankat janë: 

 Informative — Ky është niveli bazë i Internet Banking. Zakonisht, banka 

mban informacione marketingu rreth produkteve dhe shërbimeve të saj në servera të 

veçantë. Risku është relativisht i ulët, meqë sistemi tipik informal nuk ka lidhje mes 

serverit dhe rrjetit të brendshëm të bankës. Ndërkohë që risku për një bankë është 

relativisht i ulët, serverat ose Web sitet  mund të jenë të modifikueshme në mënyrë 

vulnerable. Kontrolle të vazhdueshme duhet të kryhen në mënyrë që të parandalohen 

ndryshimet e paautorizuara në serverin e bankës ose në web site. 

 Komunikuese — Ky nivel shërbimi nëpërmjet Internet Banking lejon 

ndërveprimim midis sistemit bankar dhe klientit. Këto ndërveprime mund të limitohen 

në përdorimin e tij për nxjerrje llogarie, aplikim kredie ose ndryshim të të dhënave të 

klientit (ndryshim emri, adrese, fjalëkalimi, etj). Për shkak se këto servera kanë lidhje 

me rrjetin e brendshëm të bankës, risku është më i lartë në këtë nivel sesa në atë 

informues. Kontrolle të vazhduara nevojiten të kryhen në mënyrë që të parandalojnë, 

monitorojnë dhe të njoftojnë për çdo përpjekje të paautorizuar për të aksesuar rrjetin e 

brendshëm të bankës. Kontrolli mbi viruset bëhet më kritik në këtë mjedis. 

 Operacionale (kryerje transaksionesh) — Ky nivel shërbimi nëpërmjet 

Internet Banking i mundëson klientëve të kryejnë transaksione bankare pa u paraqitur 

fizikisht në sportelet e bankës. Për shkak të lidhjes që ekziston midis serverit të 

Internet Banking dhe serverit qëndror të bankës, kjo arkitekturë paraqet edhe shkallën 

e riskut më të lartë, dhe si rrjedhojë duhet të ketë kontrollin dhe mbikqyrjen 
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maksimale. Transaksionet e klientëve përfshijnë aksesimin e llogarisë në distancë, 

pagesat utilitare (si ujë, drita, telefon, etj.) transferim fondesh, etj
21

. 

 

Ndryshimet e udhëhequra nga kërkesa 

Sistemi financiar ku veprojnë operatorët financiarë dhe ato bankarë është në zhvillim 

të vazhdueshëm. Nga pikpamja e klientit, interneti po futet gjithnjë dhe më shumë në 

jetën tonë të përditëshme. Ndryshimi i stileve të jetesës dhe futja graduale e 

teknologjive të reja ka përcaktuar një rritje të vlerësimit të kanaleve alternative të 

shpërndarjes, të cilat na mundësojnë informacione mbi gjendjen financiare aktuale, 

duke shmangur prezencen fizike në degë/agjensi të bankës si dhe pritjet në sportele 

apo oraret e kufizuara të degëve/agjensive të bankës.  

Kështu nga një sondazh i kryer nga Shoqata e Bankave në Itali (ABI 1994) ka 

rezultuar se: rreth 25% e klientëve ishin të gatshëm për të ndryshuar bankën e tyre me 

një bankë tjetër, nëse kjo e fundit do të ofronte produkte dhe shërbime më efiçente 

dhe bazuar në teknologji më të reja; vetëm 28% e klientëve pëlqenin të kryenin 

shërbimet bankare në oraret zyrtare të punës, ndërsa 45% e klientëve dëshironin të 

mund ti kryenin veprimet bankare në orët e pasdites ose në darkë, 24% dëshironin të 

kishin shërbim edhe ditën e shtunë, dhe 3% edhe të dielën. Bizneset/kompanitë, 

kryesisht ato industriale, demostruan se në 33% të rasteve, zgjedhja e bankës bëhej 

bazuar mbi efikasitetin e shërbimeve të ofruara. 

I njëjti sondazh evidentoi se lëvizjet kritike të klientelës ishin domethënëse për 

sistemin: hapësirat e pamjaftueshme në dispozicion, pakënaqësitë e pritjeve në 

sportele, disponibiliteti i dobët i personelit për të ofruar këshilla të vazhdueshme, 

komunikimi i ashpër dhe papërgjegjshmëria për t`iu përgjigjur nevojave dhe pritjeve 

të gjata, të gjitha këto aspekte kanë përcaktuar arsyen e largimit të klientëve nga 

banka respektive, si dhe kanë evidentuar një mënyrë të re  për të ofruar  shërbimet 

bankare, duke i ofruar këto shërbime aty ku dhe kur klienti i kërkon dhe ka nevojë për 

t i përdorur. 

Në veçanti, është bërë e mundur të përshkruhet profili i një klienti që është ndikuar 

nga këto faktorë, për të ndryshuar bankën e tij, si: 

- mosha: 30-45 vjec, 

- i arsimuar dhe me prirje drejt teknologjisë, 

- fitime të mesme, të larta, 

- klient i hershëm, 

- sjellja: njeri i besueshëm. 
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Modeli i ri i bankës ka nevojë për një mënyrë të re të të konceptuarit të marketingut, 

bazuar në aftësinë për të vlerësuar veprimtarinë e klientit. Thënë ndryshe, shtimi i 

kanaleve alternative nënkupton rritjen e pavarësisë së klientit, dhe jo 

domosdoshmërisht shtimin e ofertave apo efikasitetin e ofrimit të produkteve. 

Rezultati primar i këtij modeli të ri të marketingut tregon se ai nuk bazohet më në 

mënyrat tradicionale të marketingut, por në tre karakteristika të reja, të njohura si tre 

“R-të”: 

 Retention:  aftësia për të mbështetur klientin; 

 Related Sales:  krijimi i marrëdhënieve të vazhdueshme jo vetëm me klientët e 

rregullt;  

 Referrals:  zhvillimi i referencave (përhapja e emrit të mirë gojë pas gojë). 

 

Në fakt, çdo transaksion i kryer nëpërmjet një kanali alternativ duhet të evidentohet 

dhe në vijim, të vendoset se çfarë veprimi duhet të ndërmerret ndaj klientit, si për 

shembull: 

 të parandalohen mashtrimet; 

 të indentifikohen tendencat dhe të ndiqet zhvillimi; 

 të personalizohen ofertat; 

 të mësohet nga rezultatet e veprimeve të kaluara
22

. 

 

Konsumatori “on-line“ i kërkon operatorit t’i sigurojë informacionet e nevojshme, në 

menyrë që ai të jetë në gjendje të marrë vendime të duhura,  të mund te administrojë 

sa më mirë një numër të madh ofertash dhe të zotërojë instrumentet e përshtatshme 

për të vlerësuar markën, shërbimin, marrëdhenien dhe kanalet alternative të 

shpërndarjes që janë në dispozicion. 

Avantazhet që i ofrohen klientit nga Internet Banking, mund të përmblidhen në tre 

pika kryesore: 

 Kohë reale - mundëson grumbullimin e drejtëpërdrejtë të informacionit, si dhe 

kryerjen e menjëhershme të transaksioneve mbi llogarinë bankare të klientit, 

pa patur nevojë të jetë prezent në një agjensi/sportel të bankës, por direkt nga 

shtëpia apo zyra. 

 Kontakti direkt me bankat - mundëson ndërveprimin dhe krijimin e një 

marrëdhënie transparente midis bankës dhe klientit, deri në përshkrimin e 

produktit/shërbimit të ofruar. 

 Operimi individual – mundëson aksesimin e informacionit, shërbimeve, zonë 

të dedikuar për “zgjidhjen e problemeve”, si dhe konsulencë operacionale. 

Përdoruesi ka mundësi të zgjedhë të përdorë të gjithë instrumentet e 
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mundëshme për zgjidhjen e problemeve, që do të thotë më i pavarur dhe më i 

përgjegjshëm. 

 

Forca kontraktuale e tregut tenton të zhvendeset nga “ofruesi” tek 

“kërkuesi”.Naviguesi në Internet është një klient tepër kërkues, të cilit i interesojnë 

produktet dhe shërbimet e personalizuara, të cilat i përshtaten interesave dhe nevojave 

të tij. 

Ndryshimet e udhëhequra nga oferta 

Referuar thyerjes së vazhdueshme të zinxhirit të vlerave si dhe rritjes së operacioneve 

të specializuara, ndërmjetësit financiarë duhet të përballen, herë pas here, me një 

konkurrence pa limite gjeografike dhe sektoriale. Duke përjashtuar shërbimet 

nëpërmjet internetit, shumë pika shitjeje dhe shpërndarjeje i ofrojnë klientëve  “kartat 

identifikuese të klientit”, për njohjen më të mirë të tyre dhe fuqinë blerese, me qëllim 

për ti ofruar atyre mundësi të ndryshme pagesash dhe financimesh.  

Me futjen e shërbimeve nëpërmjet World Wide Web (www), bankat po kërcenohen 

gjithnjë dhe më shumë nga shoqëritë e telekomunikacioneve, providerat e internetit 

(Internet Service Provider) dhe firmat prodhuese të software-ve, të cilët po zhvillojnë 

dhe ofrojnë shërbime të integruara për kryerjen e pagesave të klientëve të tyre (psh. 

pagesat në Web nëpërmjet kartave me parapagesë, të ofruara nga shoqëritë e 

telekomunikacioneve). Karakteristikat e klientëve dhe panorama e zhvilluar 

konkurruese, bën që banka të përcaktojë sjelljet strategjike dhe të ri-interpretojë 

proçeset e biznesit të saj, për të mbrojtur rolin e ndërmjetesit. Është shumë e 

rëndësishme të mbahen raporte të konsoliduara dhe të qëndrueshme me klientët, në 

mënyrë që të mundësohet njohja e tyre dhe përmbushja e nevojave sa më mirë, 

nëpërmjet kanaleve tradicionale dhe atyre alternative. Për më tepër, bankat ofrojnë 

shërbimin e transaksioneve on-line si për kompanitë ashtu dhe për klientët individë, 

duke mbrojtur kështu pozitat e tyre ndaj konkurrentëve. 

Ndryshime të lidhura me shpërndarjen 

Shërbimet bankare dhe metodat e tyre shpërndarëse prezantojnë karakteristika që 

ofrojnë përfitime, nëpërmjet zhvillimit të kanalit të shpërndarjes internetit, si nga ana 

logjistike ashtu dhe nga ana informatike. Karakteristikat jomateriale të shërbimeve 

financiare e dixhitalizojnë tërësisht veprimtarinë bankare. Kështu pra, fillojmë të 

flasim për një bankë virtuale, që nënkupton një njësi financiare që i ofron klientëve 

shërbime financiare nëpërmjet teknologjive të informacionit dhe telekomunikacionit, 

pa pasur kontakte me personelin e agjensisë/degës. 

Nga pikëpamja e shpërndarjes kemi një anashkalim të kanalit tradicional (shërbimi në 

sportele) të përdorur nga banka. Kur flitet për bankë virtuale, klientit i ofrohet një 

shërbim bankar por pa praninë e elementeve themelorë të bankës, pra jemi përballë 

një prishje të strukturës së bankës tradicionale dhe të kontaktit klient-bankë. 
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Një kanal bankar shpërndarjeje është një kombinim i zgjidhjeve organizative dhe 

teknologjike që i lejon klientit të marrë shërbimin e kërkuar. Bazë e këtij proçesi janë 

mesazhet dhe informacionet. Kuptohet që, futja e teknologjive gjithnjë e më të 

avancuara na lejon të përmirësojmë shumë aspekte të shpërndarjes. Një ndër këto 

është dhe marrëdhënia bankë-klient që jo domosdoshmërisht duhet të jetë me praninë 

e të dyja palëve. E parë në vija të përgjithshme, raporti bankë-klient është shumë 

interaktiv, që nga momenti i blerjes së shërbimeve bankare deri në momentin e 

përdorimit të këtyre shërbimeve, të cilat i përkasin administrimit të një aspekti të 

rëndësishëm të jetës së këtyre personave (aspekti financiar), prandaj nevojitet një 

vlerësim i kujdesshëm si dhe një monitorim konstant i këtyre zgjidhjeve.  

Shpërndarja e këtyre shërbimeve nga bankat tradicionale nëpërmjet agjensive të 

shumta me shtrirje të gjërë gjeografike, i ofron klientëve një gamë të plotë dhe me 

nivel të lartë shërbimesh por që ka një kosto të lartë e cila duhet patjetër të rikuperohet 

nga këto shërbime. Për këtë arsye, pasi u bë propozimi i kanaleve alternative, klientet 

ishin më të kënaqur pasi mund ti kryenin këto shërbime kudo që ndodheshin, në kohë 

reale, me kosto më të ulët dhe kushte më të mira. 

Interneti i lejon bankave të reduktojnë kostot e veprimeve rutinë dhe të zgjerojnë dhe 

specializojnë kanalet e shpërndarjes, sipas segmenteve të klientelës dhe shërbimeve të 

ofruara. Për pasojë, kanali i ri mund të shfrytëzohet për të krijuar një ofertë shumë të 

mirë si nga aspekti ekonomik ashtu dhe për cilesinë, duke përdorur modele fleksibël 

të bizneseve. 

Kjo nuk nënkupton që struktura fizike e bankës të humbasë rëndësinë e saj. Në qoftë 

se proçesi gradual i jomaterializimit të aktivitetit bankar bëhet i pamohueshëm atëhere 

është e vërtetë që ofrimi i disa shërbimeve financiare e ka të nevojshme këshillimin 

dhe asistencën e specialistëve (raporti fizik ndërmjet palëve është shumë i 

rëndësishem dhe çon në marrëveshje dhe besim midis dy palëve). Nga eksperiencat e 

deritanishme është vënë re që, kanalet alternative janë më efikase kur integrohen me 

kanalet e tjerë të shpërndarjes, dhe jo kur zëvendësojnë kanalin tradicional bankar.  

Së fundi, për të shfrytëzuar sa më mirë lidhjen midis dy kanaleve, duhet që sportelet 

të funksionojnë në një mënyrë të menduar dhe të organizuar mirë, me personel të 

kualifikuar për bashkëpunim dhe këshillim të klientëve në mënyrë që aktiviteti të jetë 

sa më fitimprures. Imazhi i bankës do të kishte një përmirësim të dukshëm nëse në 

sportelet e saj do të ofroheshin shërbime nëpërmjet shumë kanaleve. Prandaj lind 

nevoja e përgatitjes cilësore të personelit, të cilët i ofrojnë shërbimet nëpërmjet 

kontaktit fizik me publikun, i cili tashmë është më i kujdesshëm dhe i informuar se në 

të kaluarën
23
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Nga njëra anë, po fillohet të investohet në kanalin e ri të Internet-Banking, kurse nga 

ana tjetër po mbrohet nga kërcënimi i konkurencës brenda sistemit bankar (nga efektet 

e globalizimit të tregjeve dhe nga presionet e çmimeve dhe kushteve të klientelës që 

operojnë online). Ky investim po bëhet për shkak të futjes në treg të konkurentëve të 

rinj si dhe shtimit të fluksit të pagesave të gjeneruara nga blerjet online, duke 

shfrytëzuar kështu mundësitë jo të vogla të tregut. Ndërmjet këtyre mund të veçojmë: 

 përmirësimin e proçeseve prodhuese të firmave (zvogëlimin e kostove në 

krahasim me shërbimet e ofruara ndaj klientëve); 

 kalimi i kostove infrastrukturale tek klientet që përdorin Internet-Banking (PC 

dhe aksesin në internet); 

 krijimi i produkteve dhe shërbimeve të reja duke u bazuar në nevojat e 

klientëve, pikave të shitjes dhe kompanive të cilët e shikojnë me shumë interes 

“bisnesin elektronik”; 

 mundësia e kalimit të barrierave tradicionale fizike (futja në tregjet e reja); 

 integrimi i rrjeteve të shpërndarjes (agjensia, promotori, phone banking, etj.); 

 mundësia për një shërbim sa më të mirë ndaj klienteve (24 orë në ditë, 7 ditë 

në javë) dhe aksesim nga kudo; 

 mundësia për të zhvilluar marketing më efikas. 

 

Është e qartë, që zhvillimi i një kanali të ri kërkon futje teknologjike dhe organizative 

me kompleksitete dhe dimensione të ndryshme, por mbi të gjitha duhet që banka të 

qartësojë krijimin e strategjive të këtyre kanaleve si dhe mënyren e arritjes së tregut të 

synuar. 

 

Përmirësimet teknologjike dhe organizative për zhvillimin e kanalit Internet 

Banking 

Dy strategjitë alternative, që kanë përballë bankat dhe që nënkuptojnë përkrahjen e 

Internet Banking janë: integrimi i kanalit të Internet Banking me kanalet e mëparshme 

(agjensitë, degët, rrjetet e promotorëve financiarë, bankat telefonike, ATM, etj), dhe 

ndryshimet e qarta të vetë kanaleve, në veçanti, të kanalit të Internet Banking.  

Në rastin e dytë trajtohet krijimi i një njësie biznesi të një rëndësie të veçantë 

(problemi është dhënia e ndihmesës në kuptimin e burimeve teknologjike dhe 

ekonomike por mbi të gjitha menaxhuese), ndërsa në rastin e parë, duhet të 

përballohen me shumë zgjuarsi zgjedhjet e pafundme që kanë si qëllim kryesor futjen 

e një sistemi të karakterizuar nga shumë kanale.    

Është lehtësisht e imagjinueshme që nga secila zgjedhje dalin probleme të ndryshme 

lidhur me kufizimet dhe kompleksitetin organizues. Në terma të përgjithshme, banka 

që vendos të drejtohet mbi internetin dhe zgjedh strategjinë e integrimit të kanaleve, 

duhet të jetë në gjendje ti japë një përgjigje të qartë dhe efikase problemeve kyçe, të 
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cilat janë të lidhura me një organizim administrues, të qëndrueshëm dhe unik ndaj 

klientit, produktit dhe kanaleve. Ndër të tjera, ajo sjell ndryshime thelbësore të 

strukturës organizative të kompanive të interesuara (shpesh edhe në nivel grupimi 

bankar përkrahës), në mekanizmat e mëparshme të integruara dhe në përgjegjësitë e 

lidhura me rolet organizative dhe të figurave profesionale.  

Përveç problemeve me natyrë organizative të sapo përmendura, strategjia e integrimit 

të Internetit brenda një sistemi më shume kanale,  ka dhe problemet e një modeli 

kompleks si nga ana teknologjike ashtu edhe administrative. Teknologjitë komplekse, 

duhet t’i garantojnë klientit, në çdo moment dhe për çdo kanal, sinkronizim të të 

dhënave funksionale të tij. Kompleksiteti administrativ tregon përvetësimin dhe 

trajtimin e integruar, me qëllime marketingu, të të gjithë informacioneve të 

disponueshme nga klienti nëpërmjet përdorimit të kanaleve alternative aktive për 

bankën
24

. 

Arkitektura bazë e Internet Banking përbehet nga komponentët e mëposhtme: 

Klienti i bankës pasi rregjistrohet në shërbimin e Internet Banking, mund ta aksesojë 

këtë shërbim kudo ku ndodhet dhe në çdo kohë, mjafton të jetë i pajisur me një 

kompjuter me akses në internet. Pasi identifikohet në sistem ai mund të aksesojë 

llogarinë e tij dhe të kryejë veprime të ndryshme mbi të.  

Web Server shërben për të krijuar lidhjen ndërmjet rrjetit të jashtëm (internetit) dhe 

rrjetit të brendshëm të bankës (i përberë nga servera aplikacionesh, serverat e të 

dhënave, kompjutera, etj). 

Application Server që në këtë rast është serveri i aplikacionit të Internet Banking. 

Kërkesat e klientit vijnë në këtë server dhe aty proçesohen dhe perpunohen.  

Database Server është serveri ku ruhen gjithë të dhënat klientit, llogaritë e tij si dhe 

veprimet që ai kryen nëpërmjet Internet Banking. Serveri i aplikacionit është i 

sinkronizuar në kohë reale me serverin qëndror të bankës, duke i mundësuar klientit të 

marrë në kohë reale inputin nga veprimet e tij.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 RICUPERATI P., POMERO S., L’utilizzo di Internet nel retail banking, in “Lettera Marketing ABI”, fq 36. 
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Figura 8 Skema e funksionimit të Internet Banking 

 

Serveri i aplikacionit Internet Banking ndërvepron me sistemin bazë të bankës (core 

system) nëpërmjet ndërfaqësit. Ndërfaqësi është një aplikacion që bën të mundur 

konvertimin e formatit të të dhënave nga njëri aplikacion tek aplikacioni tjetër. Në 

këtë mënyrë sigurohet integritet dhe sinkronizim i të dhënave. 

Siguria në shërbimin e Internet Banking 

Përhapja e teknologjive të informacionit dhe komunikimit në vitet e fundit është 

karakterizuar, përveç të tjerave, nga fenomeni i sulmeve apo shkeljeve informatike. 

“Sulmet” informatike janë aktivitete të zhvilluara nga palë të treta, të cilët 

shfrytëzojnë gabime të mundshme të bëra gjatë fazës së analizës / zhvillimit të 

instrumenteve në fjalë, duke bërë të mundur aksesimin e informacionit të ruajtur në 

kompjuterat tanë, pa dijeninë tonë. Nëse deri para pak vitesh, objektivi kryesor i 

sulmeve informatike, ishin serverat e organizatave të mëdha dhe informacionet e 

ruajtura në to, vëmendja e tyre tashmë është përqëndruar në aksesimin e kompjuterave 

personalë. Arsyet janë disa: sistemet kompjuterike personale janë përgjithësisht më 

pak të mbrojtur se ato të kompanive, pra më të lehtë për tu sulmuar me sukses; 

sistemet e përdoruesve gjithashtu përmbajnë informacione mjaft të dobishme; me 

zgjerimin e rrjeteve edhe një kompjuter i vetëm mund të shërbejë si një makinë mjaft 

potente për përhapjen e sulmeve. 

Sulmet ndaj sistemeve bëhen në forma të ndryshme, por të gjitha kanë një synim të 

vetëm: vjedhjen e identitetit dixhital, që do të thotë, gjithë informacioni i përdorur nga 

individi për të vërtetuar identitetin e tij në transaksionet e kryera në rrjet. Psh kodi 

identifikues dhe fjalëkalimi i përdorur për të aksesuar shërbimin e Internet Banking, të 
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dhënat e kartës së kreditit të përdorura për të kryer blerje online, kodin identifikues 

dhe fjalëkalimin për të aksesuar kompjuterat e një kompanie, etj.  

Teknikat më të përdorura për vjedhjen e identitetit janë  phishing dhe spyware.  

Teknika e parë e drejton përdoruesin në një web-site, pothuajse identik me atë të 

përdorur nga përdoruesi, për të kryer disa shërbime (zakonisht flitet për shërbimet 

home banking ose e-commerce), duke i kërkuar të kryejë disa veprime ndër të cilat 

edhe futjen e kodeve të identifikimit, të cilat do të merren dhe do të përdoren 

ilegalisht.  

Ndërsa, spyware është një program që fshihet brenda një programi tjetër ose merret 

nëpërmjet postës elektronike. Kur një përdorues shkarkon këto programe ose i hap 

padashje ato, spyware aktivizohet automatikisht dhe nga ky moment është në gjendje 

të përgjojë çdo veprim që një përdorues mund të kryejë në kompjuterin e tij. Si 

spyware ashtu edhe phishing janë sulme që bazohen mbi një supozim të vetëm: 

përdoruesit kanë mungesë njohurish informatike duke e berë të lehtë mashtrimin e 

tyre. Vetë suksesi i këtyre sulmeve tregon se supozimi është i saktë. Sigurisht që 

informaticienet kanë studiuar kundramasat e nevojshme per të penguar/reduktuar këto 

sulme, zgjidhje këto që duhet të zbatohen si nga ana e përdoruesve ashtu edhe nga 

ofruesit e shërbimit të rrjetit.  

Masat e zbatueshme nga ana e përdoruesve finalë janë: antivirus, antispyware dhe 

firewall-et. Përdorimi i duhur i këtyre instrumenteve bën të mundur: 

identifikimin/kapjen në kohë reale të pranisë së viruseve në kompjuter si dhe 

eleminimin/fshirjen e tyre, identifikimin/kapjen në kohë reale të pranisë së spyware në 

kompjuter si dhe eleminimin/fshirjen e tyre si dhe të identifikojë aktivitete jonormale 

të kryera në kompjutera, duke parandaluar forma sulmesh të ndryshme nga viruset 

dhe spyware-t. 

Shërbimet dhe produktet e ofruara nga bankat , veçanërisht ato të ofruara nëpërmjet 

internet-it, duhet të sigurojnë një nivel të lartë të konfidencialitetit  jo vetëm në bankat 

individuale, por në të gjithë sistemin bankar. Komponentet çelës që ndihmojnë në 

sigurimin e një niveli konfidencialiteti në një rrjet të hapur përfshijnë: 

 Siguri 

 Autentifikim 

 Kontoll Aksesi 

 Konfidencialitet të të dhënave 

 Integritet të të dhënave 

 Humbje e reputacionit 

  

1. Siguria: Siguria në Internet Banking përfshin sigurinë e kompjuterit dhe atë të 

komunikimit. Qëllimi i sigurisë së kompjuterit është të mbrojë pajisjet kompjuterike 

nga abuzimi dhe përdorimi i paautorizuar, si dhe të mbrojë të dhënat nga dëmtimet 
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aksidentale dhe ato të qëllimshme. Siguria në komunikim ka si qëllim të mbrojë të 

dhënat gjatë transmetimit të tyre në rrjetat kompjuterike dhe sistemet e shpërndarjes.  

2. Autentifikimi: Është proçesi i verifikimit të identitetit të një përdoruesi individual, 

kompjuteri, komponenti software-ik ose çdo entiteti tjetër. Për shembull, adresa IP 

identifikon një kompjuter në Internet, ashtu si një numër identifikon telefonin. Duhet 

të sigurohemi që një përdorues i paautorizuar të mos futet në sistem, ose të 

verifikojmë burimin nga ku merren të dhënat. Kjo është e rëndësishme pasi siguron 

autorizim dhe përgjegjësi.  Autorizimi nënkupton kontroll të aktivitetit të përdoruesit, 

ndërsa përgjegjësia na lejon ti bashkangjisim një përdoruesi të vetëm një veprim të 

caktuar. Vërtetësia mund të bazohet në fjalëkalim-e, adresa rrjeti ose në teknika 

kriptografike.   

3. Kontrolli i aksesit: Është një mekanizëm që mundëson  kontrollin e  

aksesueshmerisë në një sistem, si dhe në lehtësirat e tij, nga një përdorues deri në 

nivelin e nevojshëm për të realizuar punën e tij. Ai siguron një mbrojtje të burimeve të 

sistemit nga aksesimet e paautorizuara. Një mekanizem për kontrollimin e aksesit 

përdor identitenin vërtetues dhe informacionet rreth përdoruesit, në mënyrë që ti 

mundësojë atij të drejta aksesi. Ky kontroll funksionon i gërshetuar me vërtetësinë 

(autentifikimin). Në mënyrë që të vendoset një lidhje mes rrjetit të brendshëm të një 

banke dhe Internetit, duhet të krijojmë disa pika aksesi shtesë në brendësi të sistemit 

operacional. Në këtë mënyrë, tentativat për aksesim të paautorizuar, mund të 

iniciohen nga kudo. Aksesimi i paautorizuar shkakton shkatërrim, modifikim, vjedhje 

të të dhënave ose fondeve, kompromentim të konfidencialitetit të të dhënave, etj.  

4. Konfidencialiteti i të dhënave: Është koncepti i mbrojtjes së të dhënave nga 

përhapjet e paautorizuara. Për shkak të natyrës së hapur të Internetit, të gjithë të 

dhënat e transmetuara mund të monitorohen ose të lexohen nga të tjerë. Megjithëse 

është e vështirë të monitorohet një transmetim i rastësishem, për shkak të rrugëve të 

shumta të mundëshme, programe të veçanta si psh “Sniffers”, të ndërtuara në vende të 

përshtatshme si Web server, mund të mbledhin informacione të rëndësishme. Këto 

mund të jenë numra të kartave të kreditit, depozita, fjalëkalime etj.  Fjalëkalimet dhe 

metoda të tjera të kontrollit të aksesit ndihmojnë në konfidencialitetin e të dhënave.  

5. Integriteti i të dhënave: Siguron që informacioni të mos modifikohet në mënyrë të 

papritur. Humbjet nga integriteti i të dhënave mund të vijnë nga gabimet njerëzore, 

ngacmime të qëllimshme, madje dhe nga ngjarje katastrofike. Dështimi nga mbrojtja e 

saktësisë së të dhënave mund ti bëjë të dhënat e padobishme, ose më keq, të 

rrezikshme. Prandaj duhet të bëhen përpjekje për të siguruar të dhëna të sakta dhe të 

përpikëta gjatë gjithë kohës. Kontrolli i aksesit, enkriptimi dhe nënshkrimi dixhital 

janë metodat për të siguruar integritet të të dhënave.  

6. Humbja e reputacionit: Humbja e reputacionit nënkupton krijimin e provave të 

mjaftueshme të origjinës apo krijimit të të dhënave me qëllim mbrojtjen e dërguesit 

kundrejt provave false të marrësit mbi marrjen e të dhënave, apo me qëllim mbrojtjen 
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e marrësit nga provat false të dërguesit mbi dërgimin e të dhënave. Për të siguruar 

imponueshmërinë e një transaksioni, duhen të merren masa për të parandaluar palët 

nga diskutimet mbi vlefshmërinë, refuzimin e të vërtetës, pranueshmërinë e 

komunikimit apo transaksioneve.  

Sulmet gjatë autentifikimit 

Sistemi Internet Banking duhet të verifikojë përdoruesin përpara se ti japë atij akses 

në disa funksionalitete të tij. Më saktesisht, sistemi i bankës duhet të përcaktojë nëse 

përdoruesi është ai që pretendon të jetë, duke e pyetur për fakte direkte ose indirekte 

që vetëm ai i di.  

Metodat autentifikuese të Internet Banking mund ti klasifikojmë bazuar në rezistencën 

e tyre ndaj dy sulmeve më të zakonshme: sulmeve offline të vjedhjes së kredencialeve 

(Figura 9) dhe sulmeve online të futjes në kanal (Figura 10). 

Figura 9 Sulmet offline të vjedhjes së kredencialeve gjatë përdorimit të Internet 

Banking 

 

 

Sulmet offline të vjedhjes së kredencialeve kanë si qëllim vjedhjen e kredencialeve të 

një përdoruesi nëpërmjet mashtrimit të tij, nëpërmjet futjes së viruseve në kompjuterat 

e pambrojtur të përdoruesve ose duke e mashtruar përdoruesin që të japë kredencialet 

e tij nëpërmjet teknikës phishing. Masa mbrojtëse të ndryshme mund ta ndihmojnë 

përdoruesin të mbrohet nga viruset për shembull, duke instaluar dhe mirëmbajtur 

firewall-e dhe antivirus-e, duke konfiguruar në mënyrë të saktë software-t e sigurisë, 

etj.  

Nga ana tjetër, phishing funksionon duke falsifikuar markën e institucioneve 

financiare të njohura dhe duke e mashtruar përdoruesin të fusi kredencialet e tij në 

forma Web-i të rreme.  
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Teknikat e phishing bindin rreth 5% të marrësve të email-eve, të japin informacionet 

personale të tyre
25

.  

Figura 10 Sulmet online të vjedhjes së kredencialeve gjatë përdorimit të Internet 

Banking 

 

Sulmet online të futjes në kanal, janë sulme më të sofistikuara, që kanë në thelb 

“keqbërësin e padukshem” që ndërhyn në kanalin e komunikimit. Në vend që të 

perpiqet të marrë kredencialet e përdoruesit, “keqbërësi i padukshëm” kap mesazhet 

ndërmjet kompjuterit të klientit dhe serverit të bankës, duke u hequr si serveri për 

klientin dhe anasjelltas. Megjithëse serveri verifikohet normalisht nga një çertificatë 

me çelës publik në momentin e krijimit të një sesioni SSL, përdoruesi nganjëherë i 

neglizhon ose i injoron mesazhet rreth çertifikatës së pasaktë, ose akoma më keq, i 

beson çertifikatave të rreme të gjeneruara online. Për pasojë, një “sulmues” mund të 

falsifikojë sesionin autentifikues të serverit ose të manipulojë të dhënat e transaksionit 

në mënyrë të heshtur.  Ndryshe nga sulmet offline të vjedhjes së kredencialeve që 

funksionojnë të ndara nga sesioni aktual, i iniciuar nga përdoruesi, sulmet online të 

futjes në kanal nuk kompromentojnë detyrimisht kredencialet e përdoruesit por 

kredencialet e sesionit dhe prandaj kërkojnë që sesioni i iniciuar nga përdoruesi të 

funksionojë në rregull.  

Teknikat autentifikuese 

Siç u përmend dhe më parë, autentifikimi (vërtetësia) është një proçes që verifikon 

identitetin e rremë. Ekzistojnë teknika të ndryshme për autentifikimin. Mënyra më e 

përdorur është ajo nëpërmjet fjalëkalim-it. Shumica e institucioneve financiare 

përdorin fjalëkalim-in së bashku me PIN-in (Numri i Identifikimit Personal) për tu 

identifikuar. Teknologjitë si token, smart cards dhe biometric mund të përdoren për të 

rritur sigurinë, duke i kërkuar përdoruesit të zotërojë diçka fizike.   

                                                           
25

 www.antiphishing.org/APWG Phishing Activity ReportOct2004.pdf 
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1. Teknologjia e “token” mbështetet në një paisje fizike të veçantë, e cila zotërohet 

nga një individ, për të verifikuar identitetin e përdoruesit. Token-i përngjason me një 

makinë llogaritëse të vogël dhe përdoret për të gjeneruar fjalëkalime. Paisja është 

zakonisht e sinkronizuar me software-in, si një orë e brendshme ose në një kohë 

identike të bazuar në një algoritëm matematikor. Token-at janë të përshtatura mirë për 

të gjeneruar password-e me një përdorim (one-time password) dhe për të kontrolluar 

aksesin. Zakonisht nevojitet një PIN i veçantë për të aktivizuar token-in. 

2. Smart cards ngjasojnë me kartat e kreditit ose me kartat e tjera me shirit magnetik, 

por përmbajnë një chip të integruar në të. Chip-i përfshin një proçesor, sistem operimi, 

dhe memorien ROM (Read Only Memory) po ashtu dhe memorjen RAM (Random 

Access Memory). Ato mund të përdoren për të gjeneruar fjalëkalime me një përdorim, 

ose për të mbajtur çelësa kriptografike. Një lexues smart card nevojitet për 

përdorimin e tyre. 

3. Biometrics përshijnë identifikimin dhe verifikimin e një individi bazuar në 

karakteristika fizike të tij, si shenjat e gishtave, retina e syrit, zëri, etj. Kjo teknologji 

është mjaft e përhapur, dhe ofron një mënyrë alternative për autentifikimin e 

përdoruesit. 

Implementi i shërbimit të Internet Banking në një bankë të nivelit të dytë 

Analiza e situatës  

Raportimet e bankave të nivelit të dytë mbi Internet-Banking në Shqipëri, tregojnë një 

tendencë në rritje të përdorimit. Analizat dhe raportet e kryera janë fokusuar në  

qëndrimet dhe sjelljet e klientelës aktuale dhe potenciale të Internet Banking. Analiza 

është fokusuar në studimin e katër segmenteve të klientelës, të cilët dallohen nga 

intensiteti i marrëdhënieve dhe nga operimi online: 

1. klient potencial bankar, të cilët aksesojnë internetin por nuk kanë aktivizuar 

shërbimin e internet banking; 

2. të abonuar por jo përdorues, klient bankar që aksesojnë internetin si dhe kanë 

aktivizuar shërbimin Internet Banking, por nuk e përdorin atë; 

3. përdorues informativ, klient bankar që aksesojnë internetin, kanë aktivizuar 

shërbimin Internet Banking, por e përdorin atë vetëm për të marrë 

informacione mbi llogarinë bankare,  

4. përdorues aktiv, klient bankar që aksesojnë internetin, kanë aktivizuar 

shërbimin e Internet Banking, si dhe e përdorin atë për të kryer pagesa / 

transaksione nga llogaria e tyre bankare. 

 

Publiku në përgjithësi shpreh një farë ndrojtjeje në përdorimin e tyre, që lidhet me 

njoftimet e vazhdueshme në media mbi vjedhjet, klonimet, phishing
26

 dhe operacionet 

                                                           
26

 Phishing eshte nje lloj mashtrimi me qellim vjedhjen e identitetit te perdoruesit. Kjo realizohet duke 

mashtruar klientin me pretekste te rreme, te jape informacione te rendesishme si: numrin e kartes se 
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`hackers`. Përdorimi i bankës në përgjithësi përjetohet si një njësi “e nevojshme, 

produktive,  e domosdoshme”. 

Klientët aktualë dhe potencialë (navigues në internet por jo përdorues të Internet 

banking) janë mjaft të sensibilizuar mbi mundesinë për të operuar me bankën 

nëpërmjet interentit, por nga ana tjetër janë të bindur që propozimi për të aksesuar 

shërbimin e Internet banking duhet të mbështetet nga bankat edhe nëpërmjet 

prezantimeve dhe ofertave konkrete për mbështetje.  

Analizat cilësore kanë mundësuar evidentimin e diferencave kryesore në sjelljet e 

klientëve aktuale kundrejt atyre potencialë. Këta të fundit, nuk paraqesin një nevojë 

reale për të operuar me kanalet e Internet Banking, dhe përfaqësojnë kategorinë e 

njerëzve për të cilët, vajtja në bankë është një kënaqësi, ose të cilëve banka nuk i ka 

ofruar propozime konkrete të siguruara me mbështetje dhe ndihmë. Klientët aktivë 

(informativë dhe përdorues) kanë shprehur një përputhje të nevojave të tyre të 

përditshme me përdorimin e Internet Banking. Arsyet janë të bazuara në 

vetëvlerësimin e subjekteve moderne, zhvillimeve, të hapura ndaj teknologjisë, për të 

cilët raporti fizik me bankën kërkon kohë  për të mundësuar marrëdhënien sy me sy.  

Një tjetër arsye është dëshira për të mos qenë shumë i varur nga nevoja për të shkuar 

në bankë për të marrë qoftë edhe informacione të thjeshta si: balancën e llogarisë apo 

një listim për transfertat më të fundit të kryera. 

Motivet e zgjedhjes së përdorimit të Internet Banking janë kryesisht të përqëndruara 

në kërkimin e një shërbimi praktik dhe komod, që konsiston në kursimin në kohë. 

Kryesisht, Internet Banking e ka rritur frekuencen e marrëdhenieve me bankën. 

Mesatarisht, klientët shkojnë në një degë të bankës, rreth dy herë në muaj, ndërsa 

klientët që përdorin Internet Banking, përveç faktit që vazhdojnë të frekuentojnë degët 

bankare me një periodicitet pothuajse të njëjtë, aksesojnë Internet Banking rreth tre 

herë në javë. 

Edhe ato klientë që e aksesojnë internet banking vetëm për të marrë informacion mbi 

gjëndjen e llogarisë, apo për të kontrolluar tranfertat e kryera nëpërmjet kanaleve të 

tjera, e përdorin shërbimin rreth një herë në javë. 

Për herë të parë Internet Banking është ofruar si shërbim në vitin 2002 nga ish Banka 

Amerikane e Shqipërise (sot quhet Intesa SanPaolo Bank) por mund të themi që nuk 

ka shënuar nivelin e kërkuar të njohjes dhe të përdorimit nga publiku deri në vitin 

2005. Deri në fund të vitit 2013, këtë shërbim e ofrojnë 11 banka
27

. 

                                                                                                                                                                      

kreditit, password-in, informacione te lidhura me llogarine ose informacione te tjera personale. 

Phishing zakonisht realizohet nepermjet postes elektronike (mesazhe te padeshiruara, spame) ose 

nepermjet faqeve Web mashtruese.  “www.Micorsoft.com “. 

27
 Ta dhenat jane siguruar nga statistikat e publikuara nga Banka e Shqiperise. 
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Bankat në politikat e tyre për t’iu ofruar klientëve këtë shërbim janë të prirur drejt 

klientëve potencialë, siç janë korporatat, kompanitë dhe së fundmi edhe individët.  

Figura 11 Numri i bankave që ofrojnë Internet Banking në Shqipëri 

                      

Nëpërmjet këtij shërbimi, përdoruesit kanë mundësinë të shohin gjendjen e llogarisë, 

pasqyrën e lëvizjeve në llogari, të kryejnë pagesa si dhe shërbime të tjera, si dërgim 

dhe pranim të informacioneve personale dhe të përgjithëshme. Gjithashtu ky shërbim 

ofron kushte maksimale të sigurisë për të ruajtur fshehtësinë e të dhënave të klientit 

dhe për të ofruar një shërbim sa më të sigurtë. Klientët kanë akses për të shlyer 

detyrimet e tyre mujore për kompanitë utilitare, por sipas bankave jo çdo kompani 

është e interesuar. 

Detyrimet që shlyhen me këtë shërbim janë për, AMC, Vodafon, Albtelekom, tatim 

taksa, ç’doganimin e mallit. Nga të dhënat, komisionet mujore që aplikohen nga 

bankat janë të diferencuara sipas tipit të llogarisë së klientit (individë, kompani). 

Për ofrimin e klientelës në këtë shërbim të ri, bankave iu është dashur të bëjnë fushata 

marketingu, spote publicitare, demostrime me kompjuter, fletë palosje, si dhe të 

dedikojnë punonjës të specializuar që këshillojnë klientelën për produktin e ri. 

Pavarësisht nga puna e bërë nga bankat për marketingun e Internet Banking, statistikat 

tregojnë se klientët ende nuk e shohin Internet Banking si një kanal të sigurt, apo 

lehtësisht të përdorshëm për kryerjen e transaksioneve. Siç vihet re ka një tendencë në 

rritje të numrit të klientëve që përdorin internet banking kundrejt totalit të klientëve 

nga 0,71% në vitin 2008 në 3,90% në fund të vitit 2013. 

 

 

31% 

69% 

Nr bankave qe ofrojne internet banking 

Nuk ofrojne Internet 
banking 

Ofrojne Internet Banking 
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Tabela 1 Llogari të aksesueshme nga interneti kundrejt totalit të llogarive
28

 

Tipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Llogaritë e 

klientëve 

             

1.573.830     

             

2.086.143     

             

2.446.495     

             

2.634.971     

             

2.724.668     

             

2.919.352     

Llogaritë e 

klientëve IB 

                   

11.108     

                   

15.034     

                   

27.368     

                   

37.138     

                   

54.926     

                 

113.930     

 

Nga të dhënat e bankave, vihet re një tendencë rritjeje në zhvillimin e tregut sot për 

këto produkte. Disa banka të nivelit të dytë e ofrojnë këtë shërbim si tre nënprodukte 

për nevojat e klientëve. Në produktin `Read-Only` klientët vetëm mund të shohin 

balancat e llogarive të tyre. Në produktin e dytë `Half-Option`, klientët mund të 

kryejnë veprime bankare nëpërmjet internetit. Nënprodukti i tretë `Full-Option`, është 

ai më i kompletuari, duke i mundësuar klientëve të kryejnë veprime bankare brenda 

dhe jashtë Shqiperisë.  

Nga statistikat e Bankës së Shqiperisë, si dhe nga optimizmi që bankat e shohin 

Interent Banking, si e ardhmja e sistemit të shpërndarjes me shumë kanale, vihet re 

një normë rritje e konsiderueshme e aktivitetit të kryer nëpërmjet internet banking, si 

në numër transaksionesh ashtu edhe në vlerë. Grafiku në vijim shfaq rritjen e 

përdorimit të këtij instrumenti për periudhen 2005 – 2013. 

Figura 12 Numri dhe vlera e transaksioneve Internet-Banking
29

 

 

 

Nga grafiku vihet re një rritje nga viti ne vit. Aktiviteti i kryer nëpërmjet internet 

banking ka pësuar rritje në fund të vitit 2013 krahasuar me vitin 2005 me 5% në 

numër transaksionesh dhe 16% në vlerë. Duke iu referuar vlerës mesatare të një 

transaksioni të kryer me Internet Banking ndër vite vihet re një zvogëlim i kësaj vlere 

                                                           
28

 Burimi: Raporti vjetor i Bankes se Shqiperise 
29

 Burimi: Banka e Shqiperise  
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gjë që tregon dhe rritjen e përdoruesve individë për kryerjen e pagesave të vogla 

përveç përdorimit të këtij shërbimi nga ana e kompanive. Ky fakt lidhet me shumë 

arsye, nga të cilat sjellim në vëmendje tre faktorë të rëndësishëm: aktualisht po thuaj 

të gjitha bankat këtë shërbim e ofrojnë për kompanitë dhe individëd; aksesushmëria e 

konsumatorëve në internet ka pësuar rritje në krahasim me vitet 2008; si dhe kosto e 

përdorimit të këtij shërbimi perceptohet e pranueshme nga individët.    

Marrëdhënia bankë–klient në këndvështrimin e një raporti në distancë 

Marrëdhënia bankë-klient është prej vitesh nën vëzhgimin e studiuesve. Çdokush 

përpiqet ta interpretojë sipas nevojave, bindjeve dhe interesave të veta, duke u 

përpjekur ti japë përgjigje një pyetje shumë komplekse: “çfarë pret një klient nga 

banka e tij?”.  

Në drejtim të miksimit të kanalit bazë dhe kanaleve alternative tashmë duket se janë 

arritur disa rezultate. Në fillim flitej vetëm për bankën tradicionale, bazuar në 

marrëdhënien direkte të klientit me sportelin e bankës. Më pas, me zhvillimet e mëdha 

teknologjike dhe në fushën e internetit, vëmendja u zhvendos mbi koncepte të tilla si: 

Internet-Banking, banking-u në distancë, e-banking, të cilat sollën një ndryshim 

kundrejt ofrimit tradicional të shërbimeve. 

Tashmë prej disa vitesh, është vendosur një ekuiliber, meqënese internet banking nuk 

shihet si një bankë krejtësisht virtuale, por gjithnjë e më shumë si një bankë me një 

miksim kanalesh shpërndarjeje, ku raporti bankë-klient mbështetet në një kombinim 

optimal të aksesimit në distancë dhe kontaktit direkt në sportele. 

Nëse ky është një objektiv për bankat, nga ana tjetër klienti  jo gjithmonë duket i 

gatshëm ti kushtojë vëmendje detajeve të tilla. Për këtë është e rëndësishme të synohet 

prespektiva e klientit në një bankë me shumë kanale, dhe jo prespektiva e vetë bankës. 

Vetëm në ketë mënyrë mund të kuptohet më miri se çfarë e pengon klientin të operojë 

në distancë dhe çfarë e stimulon atë në të kundërt.  

Kërkime të ndryshme të zhvilluara, nëpërmjet sondazheve dhe intervistave të marra 

në tregje apo dyqane, kanë mundësuar mbledhjen e një informacioni mbi 

marrëdhënien që klienti ka me bankën e tij. Veçanërisht është konstatuar se për 

klientin, nuk është më e rëndësishme marrëdhënia e përditshme me bankën, duke 

hapur horizontin drejt ATM dhe POS, duke superuar kështu çështjen e sigurisë edhe 

në oportunitetet me të reja të “bankës në distancë”  (internet + mobile + call center). 

Bazuar në kanalet teknologjike, vihet re një tendencë në rritje në përdorimin e tyre: 

disa përdorin home banking, disa të tjerë psh të rinjtë pëlqejnë të eksperimentojnë në 

tregëtinë online, ndërsa të tjerë tregojnë më interes në përdorimin e Phone-banking.  

Pra, kanalet teknologjike nuk e riskojnë strukturen bankare, madje ato i japin vlera 

ekonomike sepse shërbejnë për të kursyer kohe dhe shpesh herë edhe para. Ato i 

krijojnë bankave një imazh më modern dhe perceptohen gjërësisht si “shërbime ndaj 

klientit”. Ajo çfarë vihet re është nevoja e ofrimit nga bankat, të një suporti si dhe 

instruksione të nevojshme për klientin. Kjo nevojë vjen edhe si rrjedhojë e besimit që 
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klienti ka tek banka e tij, si një bankë e besueshme dhe disponibël për të plotësuar 

nevojat e klientëve.  

Megjithatë, bankat shpesh hezitojnë në përdorimin e këtyre modeleve, kjo për shkak 

se çdo ndryshim sjell më vete vështirësi dhe kosto mirëmbajtjeje, që jo gjithmonë 

kanë natyrë monetare. Përfituesit e shërbimeve alternative bankare përjetojnë 

konfuzion për disa arsye: 

 shërbimi që ofron banka, për të është mjaft konfuz; 

 shumë “kanale” ofrohen për shërbimet bankare, por ndonjëherë jo shumë të 

rregullta; 

 marrëdhëniet dhe komunikimi shpesh cilësohen nga klienti si “të vështira”. 

 

Bankat kanë shumëfishuar ofertat e tyre, si në terma të produkteve dhe shërbimeve të 

ofruara, ashtu edhe të “kanaleve të shpërndarjes”, duke ia prezantuar klientëve në 

vijimësi. Në këtë situatë, ofrimi i shumë kanaleve nxjerr pikat e dobëta të strategjisë 

së bankës, çdo gjë i ofrohet çdokujt, me një logjikë shumëfishimi të mundësive për 

klientin por pa një rregull të qartë. Klientit i shërbehet nga një shumëllojshmëri 

kanalesh, pa i lënë atij mundësinë të kuptojë nëse po bën zgjedhjen e duhur, lidhur me 

koston më të mirë për të.  

Kërkimet lidhur me aksesimin në distancë të shërbimeve bankare, tregojnë se: 

 tendenca për aksesimin online ose nëpërmjet celularit, sjell një risi shumë të 

rëndësishme, por kërkon një klasifikim domethënes të klientelës;  

 klientet tradicionalë tentojnë të jenë më oponues dhe të shmangur ndaj 

aspekteve teknologjike, megjithatë pjesa më e madhe e të intervistuarve 

tregojnë gatishmëri për ti marrë në konsideratë këto alternativa; 

 pjesa më e madhe e klientëve që nuk përdorin aksesimin në distancë të 

shërbimeve bankare, argumentojnë mospërdorimin me arysen e mospasjes 

nevojë më shumë sesa refuzim i “teknologjive të reja”, ose me arsyen që nuk i 

njohin mirë ofertat e reja të bankës në lidhje me këto kanale. 

 

Kuptohet që promovimi i përdorimit të aksesimit në distancë, bazohet jo vetëm në 

pozicionimin e ngushtë të përdorimit të tyre si instrumente alternative, por edhe në 

këndvështrimin e një pozicioni më të gjërë të ofertës kundrejt targetit që banka synon 

të arrijë. Nevojitet të merren parasysh jo vetëm interesat që do të afronin klientët 

pranë `bankës në distancë`, por edhe disponueshmëria që klientët paraqesin në 

përdorimin e ofertave. Në këtë këndvështrim, është e nevojshme të analizohet sesi 

vetë oportunitetet e çmimit bazohen në shkallën e përfitueshmërisë së perceptuar nga 

përdorimi. Thënë ndryshe, nuk ekziston një pranueshmëri e përgjithshme për të 

paguar vetë kanalin e ofrimit të shërbimit, por nga ana tjetër ekziston një 

pranueshmëri e konsiderueshme për të paguar një zgjidhje në funksion të një nevoje të 

caktuar.  
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Pra, është e nevojshme të fillohet nga tregu për të kuptuar çfarë është optimale për 

klientët e bankës si dhe të vihen në lëvizje mjetet më të përshtatshme (komunikimi , 

promocioni, etj.) por mbi të gjitha është e nevojshme të kërkohet ndihma për 

bashkëpunim me personelin në sportele, si një mjet kryesor për përmirësimin e bankës 

me akses të shumëfishtë
30

.    

Detajet e projektit të implementimit të shërbimit në bankën e nivelit të dytë 

Për bankën e nivelit të dytë Internet Banking është një kanal i shtuar alternativ i 

mbështetur në sistemin bazë të bankës. Duke u bazuar në një analizë paraprake të 

faktorëve përcaktues të tregut një pjesë e të cilave janë sjellë në paragrafet më sipër u 

pa e arsyeshme që të planifikohej një projekt  cili garantonte një dalje të shpejtë në 

treg me shërbimin e bankingut në internet dhe të fillohej me individët. Njëkohësisht 

me penetrimin e shërbimit të bankingut në internet për individët të punohej për 

implementimin e shërbimit të bankingut në internet dhe për korportatat. Kjo strategji 

bazohej në faktin që: 

1. Disa banka të nivelit të dytë e ofronin tashmë shërbimin e bankingut në 

internet në Shqipëri gjë që e bënte të detyrueshme  daljen sa më parë të bankës 

në treg me këtë shërbim për të mos humbur pozicion në treg madje për ta 

shtuar atë, 

2. Implementimi i shërbimit të bankingut në internet për të dy kategoritë individë 

dhe korporatë do të kërkonte angazhim të njëkohshëm të burimeve të bankës 

në çështjet informatike, proçeduriale, informative, marketuese. Kjo mund të 

shkaktonte shpërqëndrimin e strukturave në të gjitha këto nivele duke ulur 

efikasitetin e realizimit të projektit në një kohë të shpejtë, 

3. Strategjia e marketingut që do të përqëndrohej në marketingun e shërbimit të 

bankingut në internet për njërën nga kategoritë mund të ishte më efektive për 

shkak të shpërndarjes së një mesazhi të fokusuar në të gjithë pikat e kontaktit 

me klientelën që nga sportelet e bankës, shitjet e drejtpërdrejta apo fushatat e 

reklamave, 

4. Potenciali më i madh për mundësinë e penetrimit në treg u pa në shërbimit e 

bankingut në internet për individët kjo e bazuar dhe në statistikat e paraqitura 

më lart në të cilën tregohej një përdorim masiv i shërbimit të internetit për 

shkak të uljes së kostove të tij dhe faktorëve të tjerë. Nëse banka do të krijonte 

një treg deri në këtë moment të lirë të shërbimeve të bankingut për individët 

ky treg mund të shërbente më pas si një mekanizëm për shtrirjen dhe të 

shërbimit të bankingut në internet dhe për korporatat. 

Për arsyet e mësipërme u vendos që të implementohej së pari shërbimi i bankingut në 

internet për individët dhe ndërkohë që strukturat e biznesit u fokusuan në marketimin 

e këtij shërbimi strukturat teknike vazhduan punën për implementimin e shërbimit të 

bankingut në internet për korporatat. 

                                                           
30

 OMARINI A., Banca-cliente: un rapporto a distanza?, in “Bancaforte”, n. 4/05, pagg. 13-15. 
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Për sa i përket realizimit të software të shërbimit të bankingut në internet u morën në 

konsideratë disa alternativa: 

1. Software të ndërtohej inhouse dhe të ndërfaqësohej me sistemin bazë të 

bankës, 

2. të blehej moduli i gatshëm i bankingut në internet i prodhuesit të sistemit bazë 

të bankës, 

3. të kontraktohej një kompani e specializuar për ndërtimin e sofware dhe 

ndërfaqësimit me sistemin bazë të bankës. 

 

Në momentin e vendim marrjes struktura e departamentit të IT nuk përfshinte njësi të 

zhvillimit të software-ve për pagesa për përdorim masiv nëpërmjet rrjetit publik të 

internetit. Duke qënëse ngritja e këtyre njësive do të kërkonte kohë dhe burime si 

edhe do të duhej të planifikonte fizibilitetin e vazhdimësisë së këtyre njësive brenda 

bankës. Për këto arsye alternativa e parë nuk u konsiderua si alternativa më e mirë. 

Alternativa e dytë e cila kërkonte implementimin e modulit standart të gatshëm të 

prodhuesit të sistemit bazë të bankës ishte padyshim alternativa që garantonte 

implementimin më të shpejtë të shërbimit të bankingut në internet. Megjithatë u 

morën në konsideratë disa faktorë që përcaktuan mos përzgjedhjen e kësaj alternative 

për implementimin e shërbimit të bankingut në internet. Këto arsye kishin të bënin me 

dy argumenta kryesorë: 

1. Kosto 

2. Fleksibilitet 

Kosto ishte një faktor kyc në mos përzgjedhjen e kësaj alternative për shkak se 

kostoja për blerjen dhe mirëmbajten në vazhdimësi të modulit të gatshëm u 

konsiderua shumë e lartë.  

Argumenti tjetër kishte të bënte me fleksibilitetin e modifikimit të software duke e 

personalizuar në ndjekje të kërkesave të biznesit për ta përshtatur shërbimin 

vazhdimisht sipas sfidave dhe mundësive të tregut. 

Alternativa e tretë që u konsiderua si alternativa më e mirë parashikonte kontraktimin 

e një kompanie të specializuar në ndërtimin e software të pagesave për përdorim 

nëpërmjet rrjetave publike. Kjo alternativë nga njëra anë garantonte një zhvillim të 

shpejtë dhe me kosto të pranueshme të software pa bërë kompromis me kualitetin e 

software në mënyrë të veçantë për sa i përket çështjeve të sigurisë. Gjithësesi për një 

siguri më të lartë testimi paraprak dhe çertifikimi i sistemit sipas standartit PCI DSS  

mund të kryhej nga një tjetër kompani e specializuar duke qëndruar parimit të 

verifikimit të dyfishtë. Kjo alternativë gjithashtu garantonte një fleksibilitet më të lartë 

me kosto më të ulët se alternativa e dytë nëpërmjet një negocimi paraprak për 

mirëmbajtjen dhe modifikimet pas implementimit. 
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Përfundimisht u zgjodh alternativa e tretë e cila kërkonte një integrim në kohë reale 

me sistemin bazë të bankës. Sistemi bazë i bankës ofronte tashmë ndërfaqe standarte 

nëpërmjet shërbimeve web për pjesën më të madhe të veprimeve kryesore në sistem. 

Për këtë arsye u përdor ndërfaqja web e sistemit bazë për të ofruar një mundësi 

komunikimi të aplikacionit të bankingut të shërbimit në internet. 

Skica më poshtë paraqet arkitekturën e sistemit të internet banking të implemtuar dhe 

ndërfaqësimin e tij me sistemin bazë të bankës. 

Në këtë mënyrë duhet të implementohet një ndërfaqe me sistemin bazë të bankës 

përpara implementimit të sistemit internet banking. 

Ndërfaqja preferohet të jetë një set web servisesh që i përgjigjet kërkesave të 

aplikacionit internet banking. 

Aplikacioni internet banking duhet të ketë bazën e tij të të dhënave me qëllim 

mirëmbajtjen e të dhënave operacionale dhe ruajtjen e logeve. 

Transaksionet nëpërmjet internet banking duhet të aplikohen nëpërmjet një ndërfaqeje 

në bazën e të dhënave të sistemit bazë të bankës. 

Figura 13 Arktitektura e Internet Banking 
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Trajtimi i çeshtjeve të sigurise në aplikacionin Internet Banking  

Siguria në aplikacionin e Internet-Banking adresohet në 3 nivele. 

 Niveli i parë, konsiston në sigurinë e informacionit të klientit, kur ai dërgohet 

nga kompjuteri i tij në Web Server.  

 Niveli i dytë, konsiston në sigurinë e informacionit të përcjellë nga Web 

Serveri tek Serveri i aplikacionit Internet Banking.  

 Niveli i tretë, konsiston në masat e sigurisë që duhet të vendosen gjatë 

dërgimit të të dhënave për verifikim nga serveri i aplikacionit tek serveri i të 

dhënave të klientit.  

 

Figura 14 Nivelet e sigurisë në aplikacionin Internet Banking 

 

Siguria e të dhënave ndërmjet browser-it të klientit dhe Web serverit realizohet 

nëpërmjet një protokolli sigurie të quajtur Secure Sockets Layer (SSL). SSL siguron 

enkriptim të të dhënave të përdoruesit (PIN, password), autentifikim të serverit, dhe 

integritet të mesazheve për lidhjen me internetin. SSL ofron një siguri “handshake” që 

përdoret për të iniciuar lidhjen. Ky handshake rezulton si një kompromis mes klientit 

dhe serverit lidhur me nivelin e sigurisë që ato do të përdorin dhe në përmbushjen e 

çdo nevoje autentifikimi për lidhjen. Aplikacioni i bankës online siguron enkriptim të 

të dhënave në nivelin më të lartë (128 bit). Në mënyrë që të merret ky nivel 

enkriptimi, klienti duhet të ketë një browser që e suporton atë.  

Kërkesat për informacione nëpërmjet bankës online kalohen nga Web server-i tek 

serveri i Internet Banking. Aplikacioni i Internet Banking është dizenjuar duke 

përdorur arkitekturen me tre shtresa. Arkitektura me tre shtresa siguron një firewall të 

dyfishtë, duke e izoluar tërësisht Web Serverin nga baza e të dhënave me 

informacionet e klientit.  

Ndërfaqësi i World Wide Web merr input SSL dhe dërgon kërkesën nëpër firewalle 

nëpërmjet një rrjeti privat të dedikuar për tek serveri i Internet Banking. Kështu që, 

vetëm kërkesat e autentifikuara komunikojnë me serverin e Internet-Banking.  
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Databaza e klientit është e ruajtur në një drive RAID-5, i cili siguron aksesim të të 

dhënave të pa ndërprerë edhe nëse do ndodhte ndonjë crash në hard drive. Meqë 

ndërfaqësi i World Wide Web është i vetmi proçes i aftë të komunikojë me serverin e 

Internet-Banking, serveri i Internet-Banking është i vetmi proçes i aftë të dërgojë 

kërkesa në bazën e të dhënave. Prandaj, bota e jashtme është e shkëputur nga baza e të 

dhënave të klientëve, nga dy rrjete private të dedikuara. Një analist sigurie 

vazhdimisht monitoron përpjekjet për tu loguar dhe kap dështimet që mund të kenë 

ardhur si pasojë e përpjekjeve të paautorizuara për tu loguar në llogari. Kur vihen re 

këto ngjarje, duhet të merren menjeherë masa për ta bllokuar atë llogari nga 

përdorimi.  

Konceptet e sigurisë janë adresuar nga çdo anë e arkitekturës së aplikacionit Internet 

Banking. Implementimi i protokollit të sigurisë SSL në Web server dhe në Browser-in 

e klientit, sigurojnë që të dhënat e marra nga klienti janë të autentifikuara. Arkitektura 

me tre shtresa e aplikacionit Internet Banking krijon një firewall të dyfishtë i cili merr 

kërkesat për informacion nëpërmjet një rrjeti të dedikuar, të dizenjuar për të kryer 

funksione të caktuara. Duke vendosur gjithë logjikën e biznesit dhe eventet e logimit 

brenda serverit të Internet-Banking krijohet një mjedis i kontrolluar i cili lejon 

integrim të shpejtë të teknologjive të sigurisë ndërkohë që ato zhvillohen. Së fundi, 

analistët e sigurisë monitorojnë përpjekjet për tu loguar në mënyrë që të parandalojnë 

logime të paautorizuara. 

Kapitulli 5- Mobile Banking 

Duke konsideruar faktin që ekzistojnë miliona vetë në gjithë botën që zotërojnë një 

celular dhe duke supozuar se pothuajse të gjithë kanë, të paktën, një llogari të vetën 

bankare, lehtësisht mund të nxjerrim përfundimin që evoluimi natural i nevojave dhe 

kërkesave të klientëve-konsumatorë do të kënaqet nga përdorimi i këtyre paisjeve 

duke i përdorur ato për aksesimin e shumë shërbimeve bankare.  

Veçanërisht për ato shërbime në të cilat koha është një faktor kritik, celulari do të 

përfaqesojë instrumentin optimal për aksesimin e informacioneve dhe për realizimin e 

transaksioneve financiare
31

. 

Nëse deri dje për të gëzuar një shërbim bankar në distancë ishte e nevojshme të 

zotëroje një kompjuter personal të lidhur me Internetin, sot ekzistojnë tipe të rinj 

instrumentash të aftë të veprojnë pa tela (wireless), për ti mundësuar klientit lirinë 

maksimale të përdorimit, në çfarëdo lloj kushtesh. Ky model biznesi i ri dhe në 

zhvillim quhet Mobile Banking. Kjo mënyrë e re për të “punuar me bankën” po rritet 

shumë shpejt. Më shumë se 8 milion njerëz të Europës perëndimore përdorin celularin 

e tyre për të kryer transaksione financiare dhe ky numër është në rritje e sipër.  

                                                           
31

 BORGES C., Bancos Moveis, in “Banca e Seguros”, n. 120/05 fq 19. 
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Prespektivat që mund të vijnë nga përdorimi i shërbimeve mobile janë të mëdha, sepse 

përdoruesit e celularit janë tre herë më shumë se ato që përdorin kompjuterin, dhe 

janë të gatshëm për çfarëdolloj risie që korrespondon me stilin e tyre të jetesës për ta 

bërë atë sa më të mirë. Shumëllojshmëria e aplikacioneve mobile që i ofrohen 

konsumatorit po aplikohet nga bankat dhe kompanitë e shërbimeve financiare 

Europiane janë përballur me përfitimet reale që vijnë nga këto kanale shërbimesh 

tepër të personalizuara dhe të gjithanëshme. 

Sipas një studimi të Juniper Research, në vitin 2011 numri i klientëve në të gjithë 

botën që përdorin celularin për të kryer transferta bankare, do të arrijë në 150 milion
32

, 

por ky numër i madh shërbimesh mobile do ofrohen kryesisht në Amerikën Veriore 

dhe Europën Perëndimore. Kjo nënkupton, që për një pjesë të konsiderueshme të 

popullsisë, celulari do bëhet jo vetëm instrumenti më i preferuar për komunikim, por 

edhe një mjet i fuqishëm personal duke i mundësuar atyre aksesimin e shërbimeve 

dhe informacioneve të kërkuara për të shfrytëzuar kohën e pakët në dispozicion, në 

mënyrë sa më efikase
33

. 

Mobile banking përfaqëson një fazë të rëndësishme, përgjatë një rruge të gjatë, që e 

sheh bankën të marrë përsipër më shumë një rol “furnitori zgjidhjesh”, sesa thjesht si 

një shitës shërbimesh financiare
34

. 

Analiza e situatës 

Përshkrimi i shërbimit mobile banking 

Më sipër është parë sesi banka virtuale bazohej në zhvillimin e një strategjie 

shumëkanalëshe shpërndarjeje, që do të thotë duke përdorur mënyrat e përbashkëta të 

komunikimit dhe në fund mundësohej një dialogim në distancë ndërmjet klientit dhe 

bankës. 

Disa instrumenta si telefoni dhe interneti rregjistrojnë tashmë një përhapje shumë të 

madhe të të ashtuquajturave banka virtuale. Kohët e fundit bankat po gjejnë 

avantazhet që vijnë nga përdorimi i një instrumenti komunikimi siç është celulari, 

mjet i cili në vendin tonë ka një përhapje dhe shtrirje  shumë të madhe. Prandaj, afër 

me format eksperimentale të telephone banking dhe internet banking, po ngrihet dhe 

një instrument tjetër, të cilin shumë vetë e kanë përcaktuar si mobile banking. 

Interesat për mobile banking lindin nga konstatimet e thjeshta sesi telefonia celulare 

në Shqipëri ka pasur në këto vitet e fundit një zhvillim impresionues, që e rendit 

Shqipërinë në një nga vendet në Europë me përdorim shumë të madh të celularit, në 

raport me popullsinë. 

                                                           
32

 Juniper Report, “Mobile Banking: Strategies, Applications and Markets 2008-2013 ”. 
33

 RIIVARI J., Mobile banking: a powerful new marketing and CRM tool for financial services companies 

all over Europe, in “Journal of Financial Services Marketing”, n. 10/05 hq 11-12. 
34

 SORRENTINO M., Luci e ombre dell’M-banking, in “Banche e Banchieri”, n. 3/01,fq281. 

 



55 

 

Figura 15 Ecuria e numrit të përdoruesve të telefonisë celulare dhe fikse 2000-

2013/1 

 

Siç vihet re dhe në figurën 15 referuar të dhënave të AKEP ndër vite (viti 2000 deri në 

gjashtëmujorin e parë të vitit 2013) ka një rritje të konsiderueshme të përdoruesve të 

telefonave celularë tendencë kjo jo e njëjtë me telefononinë fikse.  

Banka nëpërmjet celularit integron të gjitha produktet dhe shërbimet bankare që mund 

të ofrohen nëpërmjet celularit. Karakteristika që e dallon nga banka elektronike është 

mundësia që ofron mobile banking të shoqërojë klientët kudo ku ndodhen dhe në çdo 

moment. 

Ekzistojnë faktorë të ndryshëm që premtojnë për zhvillimin e sektorit mobile.  

 Zgjerimi i bankës elektronike. Ky kanal forcon rritjen e vet dhe përbën një 

komponent kryesor për biznesin bankar, duke u përpjekur të joshi një numër të lartë 

klientësh dhe të shtojë shumë numrin e veprimeve të kryera. Këto fenomene i 

përshtaten në rradhë të parë kostove të lidhura direkt me këtë kanal dhe pse jo një 

gamë shërbimesh më të gjërë dhe më cilësore. 

  

 Zhvillimet teknologjike. Zhvillimet teknologjike të paisjeve celulare që 

suportojnë shërbimin Mobile Banking,  dhe hedhja në treg e gjeneratës së tretë të 

telefonave (bazuar në standartin UMTS), bëjnë që shkalla e eksperiencës dhe e 

njohjes së përdorimit te Mobile Banking, të afrohet gjithnjë e më shumë asaj të fituar 

nga banka elektonike.  

 

 Rritja e kulturës së konsumatorëve. Konsiston në një rritje të lehtë por 

interesante lidhur me Mobile banking nga ana e klientit, që mund të përshpejtohet 

nëse klientët tregojnë besim më të madh ndaj sigurisë së transaksioneve të realizuara 

me paisjet mobile por mbi të gjitha bankat duhet të realizojne oferta mbi produkte dhe 

shërbime që të rrisin përdorimin e kanalit të ri.  
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Teknologjitë dhe shërbimet nëpërmjet celularit 

Shërbimet mobile janë versione tipike, të modifikuara të shërbimeve të ofruara nga 

Internet Banking. Arkitektura e tyre është nga më bashkëkohoret të përdorura në 

banka. 

Mobile Banking në Shqipëri: situata aktuale 

Deri në fund të vitit 2012 sipas të dhënave të Bankes së Shqiperisë ndër 16 bankat që 

operojnë në vendin tonë vetëm pesë nga to ofrojnë sherbim Mobile-Banking.  

Figura 16 Nr bankave që ofrojnë Mobile Banking 

 

 

Implementimi i shërbimit Mobile Banking në një bankë të nivelit të dytë 

Duke marrë në konsideratë faktorët e tregut të cilët i krijuan kushtet bankës për të 

parë mundësitë e reja të ofrimit të një kanali të ri alternativ menjëherë pas 

implementimit të bankingut në internet banka filloi projektin e implementimit të 

mobile banking. Në këtë kanal u mendua e nevojshme ofrimi i pothuaj të gjitha 

shërbimeve disponibël në bankingun në internet. Kjo zgjedhje e bankës u bazua në 

disa faktorë të cilat kryesisht kishin të bënin me strategjinë e kësaj banke për ti ofruar 

klientit mundësinë e aksesimit të bankës në një ambjent shumë kanalësh. 

Modeli i përzgjedhur nga banka e marë në shqyrtim bazohej në arkitekturën mobile 

browser duke përdorur standartin WAP. Në këtë lloj arkitekture browser-i WAP është 

në gjendje të njohë përmbajtjen WML dhe ta shfaqë atë në pajisjen celulare. WAP 

dërgohet dhe merret nëpërmjet WAP gateway e cila përdoret për të konvertuar WAP 

në HTTP/HTTPS ndërmjet WAP gateway dhe web server-it i cili është hostuar në 

proçesuesin e transaksionit mobile. 
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Skema në vijim përshkruan arkitekturën WAP 

 

Figura 17 Arkitektura WAP 
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Çështje të sigurisë në Mobile Banking 

Autentifikimi dhe siguria janë dy elementet kryesorë në një aplikim mobile banking. 

Përveç enkriptimit në nivel web protokolli është e nevojshme autentifikimi me dy 

faktorë për të mbrojtur përdoruesin nga rastet kur një fjalëkalim është vjedhur. 

Autentifikimi me dy faktorë kërkon që përdoruesi të përdorë fillimisht fjalëkalimin e 

tij për tu autentifikuar në sistemin mobile banking. Ky konsiderohet si faktori i parë 

për autentifikim.  

Duke qënëse për shkaqe të ndryshme si pakujdesia e përdoruesit, ndërhyrje në rrjetin 

e komunikimit etj, fjalëkalimi i përdoruesit mund të vidhet nga ndonjë person i 

paautorizuar personi i paautorizuar mund të tentojë që me një tjetër pajisje të lidhet 

me sistemin mobile banking duke u identifikuar si përdoruesi që i është vjedhur 

fjalëkalimi. Në autentifikimin me dy faktorë sistemi mobile banking pasi përdoruesi 

është autentifikuar me fjalëkalim i dërgon atij një kod në numrin e tij të telefonit 

nëpërmjet një mesazhi SMS. Për të përfunduar me sukses proçesin e autentifikimit 

përdoruesi duhet të vendosë në hyrjen e sistemit mobile banking edhe këtë kod që 

është dërguar atij me SMS. Kodi është i vlefshëm vetëm një herë gjë që e bën atë të 

papërdorshëm për ndonjë ndërhyrës pasi është përdorur nga përdoruesi real. Dërgimi i 

një kodi të dytë nëpërmjet kanalit të SMS-ve e pengon vjedhësin e fjalëkalimit që të 

përfundojë me sukses fazën e dytë të proçesit të autentifikimit. Në të njëjtën kohë 

sinjalizon përdoruesin dhe bankën për mundësinë e një tentative keqëdashëse për 

autentifikim të pautorizuar në sistemin mobile banking. 

Kapitulli 6- Ofrimi i shërbimeve bankare nëpërmejt SMS  

SMS Banking është një shërbim, i bazuar mbi teknologjinë mobile, i cili ofrohet nga 

bankat për klientet e tyre, duke i lejuar atyre të kryejnë shërbime bankare nëpërmjet 

celularit duke përdorur mesazhet SMS. 

Shërbimi SMS Banking vepron duke përdorur mesazhet “Push” dhe “Pull”. 

Mesazhet “Push” janë mesazhet që bankat zgjedhin ti dërgojnë klientëve në celularet 

e tyre, pa kërkesë të iniciuar nga klienti për një informacion. Zakonisht mesashet 
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“Push” mund të jenë mesazhe marketingu ose mesazhe që njoftojnë klientin për një 

veprim që ka ndodhur me llogarinë e tij, psh një tërheqje e madhe nga ATM-ja, ose 

një pagesë e lartë me kartë krediti, etj. 

Mesazhet tipike push përfshijnë: 

 Raportim periodik të balancës (psh, në fund muaji); 

 Raportim të kalimit të pagës në llogari; 

 Raportim mbi ekzekutimin e suksesshëm ose jo të një kërkese standarte; 

 Fonde të pamjaftueshme; 

 Vlera të mëdha tërheqjeje nga llogaria; 

 Vlera të medha tërheqjeje nga POS, ATM; 

 Pagesa të medha të kryera me kartë krediti; 

 Njoftime për përdorim karte; 

 

Njoftim për përdorim karte është shërbimi i njoftimit të menjëhershëm të klientit, me 

anë të sms në celularin e tyre, në lidhje me veprimet që janë kryer në llogarinë e tij, 

duke i siguruar në kohë reale siguri për transaksionet e kryera. Pas marrjes së 

njoftimit, klienti është në gjendje të njoftojë bankën për ndonjë veprim të dyshimtë 

ose të paligjshëm, duke shmangur kështu humbjen financiare të klientit apo bankës. 

Mesazhet “Pull” janë ato të iniciuara nga klienti nëpërmjet celularit, për të marrë 

informacione ose për të kryer transaksione në llogarinë bankare. Shembuj të 

mesazheve pull janë informin mbi gjëndjen e llogarisë, kërkesë për informim lidhur 

me kursin e këmbimit apo interesat e aplikuara nga banka për depozitat. 

Mesazhet tipike pull përfshijnë: 

 Gjëndje llogarie; 

 Informim për lëvizjet në llogari; 

 Pagesa për sherbimet utilitare (telefon, drita, ujë); 

 Transferta ndërmjet llogarive të klientit; 

 Kërkesë për mbyllje të kartës së debitit ose kreditit; 

 Kërkesë për bllokim të kartës së debitit ose kreditit kur ajo është humbur apo 

PIN-i është vjedhur ; 

 Kursi i këmbimit të valutës; 

 Interesat e depozitave fikse; 

 

Përfitimet e klientit nga përdorimi i SMS-Banking: 

 Njoftim në kohë reale me anë të Sms për transaksionet e kryera; 

 Mundësine e kapjes së menjëhershme të ndonjë veprimi të paautorizuar; 

 Kontroll mbi transaksionet bankare; 

 Besueshmëri mbi bankat; 
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Përfitimet e bankave nga përdorimi i SMS-Banking: 

 Rritje te efikasitetit të shërbimeve; 

 Rritje të kënaqësisë së klientëve; 

 Zvogëlim i vjedhjeve; 

 Zvogëlim i kostos së operatorit call center; 

 Mbajtjen e klientëve duke i ofruar besueshmëri në bankë; 

 Thithje të klientëve te rinj; 

 Zvogëlim të kostove të komunikimit të klientit; 

 

Arkitektura e SMS-Banking implementuar në bankën e nivelit të dytë 

Në kuadër të strategjisë së bankës për të ofruar një ambjent shumë kanalësh pas 

implementimit të bankingut në internet dhe mobile banking kanali që u bashkangjit 

shërbimeve të bankës ishte SMS Banking. Për të përdorur këtë shërbim një përdorues 

dërgon një SMS me një kod të përcaktuar në numrin e ofruar nga operatori mobile për 

këtë qëllim.  

Banka e dergon këtë mesazh tek aplikacioni SMS Banking. Aplikacioni ndërvepron 

me serverin qëndror të bankës (që mban të dhënat mbi llogarinë e klientit) për të 

proçesuar kërkesen e bërë nga klienti. Përgjigjia dërgohet pastaj nga aplikacioni SMS 

Banking tek ofruesi i shërbimit i cili e dërgon atë tek përdoruesi i duhur nëpërmjet një 

SMS-je.  

Njësitë e pjesëmarrësve të strukturës SMS Banking janë: 

• Aplikacioni qëndror i bankës (Core banking) - përmban informacion mbi llogaritë e 

klientëve 

• Aplikacioni i SMS-Banking - shërben si ndërfaqës me rrjetin SMS 

• Provideri i shërbimit Bulk SMS – aplikacioni që dërgon SMS në rrjetin wireless  

• Rrjeti wireless – transporton mesazhet tek receptori telefonik 

• Receptori telefonik – ndërfaqja e klientit me banken. 
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Figura 18 Arkitektura e SMS Banking 

 

Ekzistojne dy mënyra nëpërmjet të cilave banka mund të komunikojë me klientin 

duke përdorur SMS: 

1) Në mënyrën e parë, banka i dërgon klientit të dhëna si përgjigje e disa 

transaksioneve. Psh transferime nga një llogari në tjetrën, kalim page ose mesazhe 

promocionale. Këto të dhëna i dërgohen klientit në dy mënyra: 

 

 E-mail – celular (E2M): Në këtë mënyrë, banka dërgon një email tek 

aplikacioni mobile i bankës nëpërmjet një adrese specifike. Ky email mund të 

përmbajë përmbajtjen e mesazhit së bashku me numrat celularë të klientit. 

Aplikacioni mobile e dërgon këtë mesazh në format specifik (psh tage XML si 

pjesë e mesazhit HTTP GET) tek serveri i aplikacionit te shërbimit provider. 

Nga këtu informacioni brenda tageve XML ekstratohet dhe dërgohet si një SMS 

në rrjetin wireless, i cili e dërgon këtë SMS tek klienti.  

 Database – celular (D2M): Këtu një aplikacion Mobile Banking vazhdimisht 

teston serverin e databazës dhe kur ndodh ndonjë ngjarje psh, një transfertë nga 

një llogari në tjetrën, ajo shpërndan mesazhin specifik tek serveri i aplikacionit 

të providerit të shërbimit.  Formati i mesazhit është i njëjtë me atë të përdorur 

tek rasti i E2M. Ky mesazh shpërndahet më pas tek rrjeti wireless i cili e 

transmeton atë tek klienti.  

2) Në mënyrën e dytë, banka dërgon të dhëna si përgjigje e një kërkese specifike 

të klientit  si psh, gjëndje llogarie. Klienti fillimisht dërgon një kërkesë të koduar me 

anë të nje sms tek numri celular i shërbimit Bulk SMS. Në varësi të kodit të mesazhit, 

ofruesi i shërbimit Bulk SMS e shpërndan atë tek një aplikacion “Pull” në serverin e 



61 

 

Mobile Banking. Aplikacioni “Pull” merr kërkesen dhe e dërgon atë tek serveri 

qëndror i bankës për proçesime të mëtejshme. Serveri qëndror i bankës më pas e 

proçeson ketë mesazh dhe i kthen përgjigjen aplikacionit “Pull” i cili ia dërgon atë 

klientit nëpërmjet ofruesit të shërbimit.  Ashtu si më sipër kërkesa dhe përgjigjia për 

aplikacionin “Pull” mund të jetë një mesazh HTTP GET me tage XML në 

përmbajtjen e mesazhit.  

 

Vështrim më i detajuar i arkitekturës SMS Banking 

Në vazhdim do të hedhim një vështrim më të detajuar arkitekturës së SMS-Banking 

dhe komponenteve të përfshira në të. Tre komponentet kryesore janë: 

 E2M – E-mail tek Aplikacioni Mobile 

 D2M – Baza e të dhënave tek Aplikacioni Mobile 

 PULL – Aplikacioni marrës i kërkesave të Klientit 

 

Figura 19 Arkitektura e SMS-Banking në infrastrukturën bankare 

 

Aplikacioni E2M  

Aplikacioni Email tek Mobile (E2M) përdoret për të dërguar mesazhe 

informuese/promocionale tek klientët e bankës. Në këtë mënyrë, banka dërgon një 

email tek aplikacioni në formatin e kërkuar. Aplikacioni E2M e formaton mesazhin 

dhe e dërgon atë tek ofruesi i shërbimit Bulk SMS i cili më pas e dërgon në rrjetin 

wireless. Rrjeti wireless ia dërgon mesazhin klientit të bankës. 

Aplikacioni D2M  

Aplikacioni Baza e të dhënave tek Mobile (D2M) përdoret për të dërguar mesazhe për 

informim mbi ngjarjet e ndodhura. Një ngjare në këtë rast mund të jetë kreditimi i 

llogarisë, pagesa për detyrimet e kartës së kreditit, etj. Aplikacioni D2M kontrollon në 
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mënyrë të vazhduar, mbi ndryshimet e ndodhura në bazën e të dhënave. Kur ndodh 

një ndryshim, ai formulon mesazhin në formatin e duhur dhe e dërgon tek ofruesi i 

shërbimit Bulk SMS i cili më pas e dërgon tek rrjeti wireless. Rrjeti wireless ia dërgon 

mesazhin klientit të bankës. 

Aplikacioni PULL 

Aplikacioni PULL përdoret për të marrë kërkesat e klientit për t’i shpërndarë ato tek 

aplikacioni qëndror i bankës (core banking application). Klienti së pari dërgon një 

kërkesë me SMS tek numri i rregjistruar i ofruesit të shërbimit Bulk SMS, dhe më pas 

e dërgon atë tek aplikacioni qëndror i bankës për proçesime të mëtejshme.   

Aplikacionet E2M, D2M dhe PULL ofrohen nga ofruesi i shërbimit Bulk SMS. Ato 

komunikojnë me serverin e vendosur në rrjetin e ofruesit të Bulk SMS. Ofruesi Bulk 

SMS ka gjithashtu komponente të tjera instaluara që shërbejnë për të komunikuar me 

rrjetin wireless kur shkëmbehen mesazhet nga banka tek rrjeti wireless dhe anasjelltas.  

Siguria në arkitekturën e SMS Banking 

Në diagramën më poshtë tregohet lidhja dy-drejtimore SSL ndërmjet ofruesit të 

shërbimit dhe aplikacionit Mobile -Banking dhe gjithashtu ndërmjet ofruesit të 

shërbimit dhe rrjetit wireless që siguron konfidencialitet të të dhënave. Email-i i 

dërguar nga banka është PGP i enkriptuar për të siguruar konfidencialitet dhe 

integritet të të dhënave. Diagrama më poshtë tregon vendodhjen e komponentes SMS 

banking në infrastrukturën bankare.   

Figura 20 SMS banking në infrastrukturen bankare 
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Për të zvogëluar rreziqet në aplikacionin Mobile-Banking mund të ndiqen hapat e 

mëposhtëm: 

1. Identifikimi i dërguesit përpara se të dërgohen të dhënat nga aplikacioni Mobile 

banking tek klienti i bankës. Duhet të sigurohemi që vetëm punonjësit e autorizuar të 

bankës të lejohen të dërgojnë Email-e tek aplikacioni E2M.  

2. Një mekanizëm rregjistrimi dixhital duhet të përdoret për të dërguar email-e tek 

aplikacioni E2M. Duhet të sigurohemi që informacionet kritike si detajet e llogarisë të 

mos ruhen në loget e sistemit ose loget e gjeneruara nga aplikacioni duhet të ruhen të 

enkriptuara.  

3. Trafiku ndërmjet bankës dhe ofruesit Bulk SMS dhe ndërmjet ofruesit Bulk SMS 

dhe rrjetit Wireless duhet të dërgohet nëpërmjet një kanal të sigurtë. Për këtë mund të 

përdoret protokolli dy-drejtimor SSL, i cili siguron mbrojte të mjaftueshme dhe është 

mjaft i thjeshtë të integrohet në këtë sistem.  

Integrimi i komponenteve SMS Banking në strukturën e bankës 

• Komponentja E2M duhet të vendoset në mail serverin në ndërfaqjen e Internetit me 

DMZ. Komponentja merr mesazhet nga mail serveri, i cili më pas i dërgohet serverit 

të ofruesit të Bulk SMS nëpërmjet HTTPS.  

• Komponentja D2M merr një ngjarje trigger, gjeneron një mesazh XML dhe e dërgon 

atë nëpërmjet HTTPS tek serveri i ofruesit të bulk SMS.  

• Komponentja PULL duhet të vendoset në ndërfaqen internet të DMZ, e cila merr 

informacione nga serveri i ofruesit të shërbimit bulk SMS nëpërmjet HTTPS. Ajo 

pastaj e dërgon kërkesën tek aplikacioni qëndror i bankës që është përgjegjës për 

proçesimin e kërkesës.  
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Figura 21 Integrimi i komponenteve SMS Banking në strukturën e bankës 

 

Siguria e transaksioneve të kryera nëpërmjet celularit 

Siguria dhe përshtatshmëria janë dy arsyet kryesore që shtyjnë drejt përdorimin 

gjithnjë e në rritje të celularëve për të kryer transferta të zakonshme. Transaksionet e 

kryera nëpërmjet Web mund të përgjohen nga hackers. Sistemet ekzistuese nuk 

mundësojnë dallimin nëse jemi përballe një organizimi mashtrues të vetë klientit, apo 

përballë një sulmi informatik nga palë të treta. Për përcaktimin e përgjegjësive, 

nevojitet të analizohen marrëveshjet ligjore, të cilat, për fat të keq, nuk garantojnë 

shpërndarjen e njëjtë dhe të drejtë të të ashtuquajturës përgjegjësi. Në këtë aspekt, 

zhvilluesit e shërbimeve nëpërmjet celularit mund të integrojnë zgjidhje teknike që të 

ndalojnë mashtrimet dhe të lejojnë kështu zbulimin e përgjegjësve të dëmeve. Ndër të 

tjera, për zhvilluesit e këtyre shërbimeve është shumë e thjeshtë integrimi i 

mekanizmave plotësues për të garantuar një nivel sigurie më të lartë në autorizime 

dhe transaksione.  

Në këtë kuptim, ndërfaqja e celularit, mund të përmirësojë përshtatshmërinë, duke i 

dhënë mundësinë e kontrollimit nëpërmjet celularit, të situatës financiare dhe të 

transfertave të mbylluara, dhe pse jo menaxhimin e aplikacioneve të ndryshme 

(bankës, investimeve, pagesave me vlerë të vogël, etj). 

Për tu përshtatur me përdorimin e aplikacioneve, paisjet duhet të operojnë nëpërmjet 

të të ashtuquajtures arkitekturës modulare të autorizimeve.  
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Siguria e transaksioneve konsiston në tre proçese të pavarura:  

 Identifikimi – terminali identifikon përdoruesin nëpërmjet fjalëkalimit, ose 

nëpërmjet teknikave biometrike (psh, njohjes së zërit);   

 Autorizimi -  MTP-ja validon kërkesën për ekzekutim të transaksioneve duke 

kryer identifikimin e klientit/përdoruesit ose duke përdorur mekanizma 

kriptografik, si psh firmën dixhitale ose një protokoll sigurie të tipit TLS. 

 Ekzekutimi i sigurtë – transaksioni ështç perfeksionuar nga përdorimi i MTP, 

për gjysmën e protokolleve iKP/SET (internet Keyed Payments/Sercure 

Electronic Transactions). 

 

Telefoni do të luajë gjithnjë e më shumë një rol vendimtar në sektorin e pagesave, të 

shërbimeve bankare dhe të investimeve si dhe në aplikacione të tjerë të bazuar mbi 

sigurinë e transaksioneve
35

.  

Pagesat nëpërmjet celularit 

Nëse i hedhim një vështrim të kaluarës, vihet re një interesim i bankave kundrejt 

telekomunikacionit. Vitet e fundit, në mënyrë të veçantë bankat online kanë 

kontribuar në ngritjen e nivelit të konkurencës në këtë sektor me oferta shërbimesh të 

reja bazuar në internet dhe mbi telefoninë celulare. Referuar eksperiencës së vëndeve 

të tjera, lider në ketë fushë njihet banka skandinave MeritaNordbanken që në Tetor 

1999 lançoi për herë të parë shërbime të reja pagesash dhe tregtie elektronike, bazuar 

në përdorimin e telefonisë celulare të përshtatur me protokollin WAP. Një bankë 

tjetër, ndër të parat në këtë fushë, është edhe Deutsche Bank  që në bashkëpunim me 

kompanitë Nokia e Visa, vuri në zbatim një sistem për përmirësimin e sigurisë së 

transfertave të kryera nëpërmjet telefonit. Po kështu në Finlande, telefonia celulare 

është përshtatur për të shërbyer si POS (pikë shitje me pakicë) për të mundësuar 

pagesat e pijeve freskuese në shpërndarës automatik. Janë të shumta në numër rastet 

kur bankat kanë vendosur marrëveshje me partnerë teknologjike dhe industriale për të 

zhvilluar në bashkëpunim, iniciativa të reja bazuar në teknologjitë e lëvizshme
36

. 

Depërtueshmëria e lartë dhe natyra e personalizuar e telefonave celularë, 

kompleksiteti i qëndrueshëm i teknologjive në fushën e komunikimit të lëvizshëm dhe 

eksperiencat pozitive të rregjistruara në sektorin e pagesave nëpërmjet celularit, kanë 

lejuar aplikueshmerinë e zgjidhjeve të lëvizshme dhe të topologjive të ndryshme të 

shërbimeve financiare, në veçanti mobile banking dhe pagesat me vlerë të vogël. 

Shërbimet e lëvizshme bankare janë lehtësisht të dallueshme nga klientela sepse 

lejojnë pavarësi si nga pikëpamja e përkohëshme dhe ajo fizike, dhe pse jo nga cilësia 

e përgjithshme.  
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 HERZBERG A., Payments and banking with mobile personal devices, in “Communications of the 

ACM”, n. 46/03, pagg. 54 
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 SORRENTINO M., Luci e ombre dell’M-banking, op. cit, pag. 281 
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Më në përgjithësi, siguria dhe përshtatshmëria janë konsideruar faktorët kryesorë për 

zgjerimin e tregut të lëvizshëm. 

Pavarësisht pasigurisë të treguar, përdoruesit duken shumë të gatshëm të përdorin 

mekanizmat e thjeshtë, për shembul MSISDN (numri i telefonit celular) dhe PIN, 

mund të përdoren për të autorizuar pagesat me vlerë të vogël. 

Duke iu referuar pagesave me vlerë të madhe dhe transfertave me shumë të 

konsiderueshme, në fakt, janë të nevojshme të përdoren teknologjite me të 

sofistikuara dhe të sigurta për shembull protokollet SSL/TSL
37

.  

Pagesat nëpërmjet celularit, në një të ardhme të afërt, mund të bëhen një nga 

aplikacionet më të rëndësishme të tregtisë nëpërmjet celularit.  

Zakonisht paraqiten të ndara në dy kategori, të përmendura dhe më lart, pagesa me 

vlerë të vogël dhe ato me vlerë të madhe, secila prej tyre e ndarë në pagesa në 

distancë dhe pagesa në afërsi, nëpërmjet të cilës blerjet realizohen nga kanalet 

telematike ose afër një pike shitjeje me pakicë (POS).  

Pagesat me vlerë të vogël 

Pagesat me vlerë të vogël të realizuara në distancë mundesojnë blerjen e produkteve 

apo shërbimeve në lëvizje, si për shembull, libra, lojra, bileta kinemaje, etj.  Ndër të 

tjera, ato përbejnë një mënyrë pagese potenciale për tregtinë elektronike (e-

commerce). 

Në Finlandë është e mundur të rezervosh një biletë tramvaji ose metroje, thjesht duke 

nisur një mesazh nëpërmjet celularit në numrin e shërbimit të vënë në dispozicion nga 

kompania e transportit publik. Rreth 55% e biletave të tramvajit dhe gadi 10% të 

biletave  të transportit publik të kryeqytetit Finlandez, aktualisht, rezervohen 

nëpërmjet një paisjeje celulare. Sipas vetë kompanisë, konsumuesit e biletave 

nëpërmjet celularit janë shumë të kënaqur nga shërbimi i ri, i cili ka zgjidhur edhe 

problemin e udhëtimit pa qënë i paisur me biletë.  

Kategoria e pagesave me vlerë të vogla të kryera nëpërmjet mjeteve telekomunikuese 

në mënyrë vetë-shërbimi, përfshin edhe aplikacione të cilat bëjnë blerje të pijeve dhe 

të produkteve të tjera në shpërndarësit automatik, gjithashtu pagesat në stacionet e 

vet-shërbimit, si përshembull në pika karburanti.  

Pagesat me vlerë të madhe 

Pagesat me vlerë të madhe mund të përdoren për të kryer shitblerjet e produkteve apo 

shërbimeve të shtrenjta, të realizuara si elektronikisht apo nëpërmjet POS, me ose pa 

prezencën e individit. Kjo kategori është e prirur drejt një konkurrence të lartë 

kundrejt instrumentave tradicionale të pagesave. Megjithatë, variantet e zhvilluara për 
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autentifikimin e përdoruesve, mundësojnë zgjidhjen e problemeve të ndryshme, si për 

shembull, kontrollimin e transfertave dhe të firmave dixhitale. 

Veç kësaj, operatorët e telekomunikacionit finlandez kanë zhvilluar një shërbim të 

autentifikimit në lëvizje bazuar në WPKI (Wap Public Key Infrastructure). 

Autentifikimi në lëvizje mund të përdoret për shërbimet e M-govermment dhe për 

firmën dixhitale si në Internet ashtu dhe në rrjetet e tjera të lëvizshme. 

Marketingu nëpërmjet celularit 

Vitet e fundit, përhapja e telefonave celular ka regjistruar një shpejtësi rritjeje më të 

lartë se përhapja e Internetit, per më tepër, celulari është bërë shumë shpejt paisja 

lidhëse më e përhapur në të gjithë botën. 

Zhvillimi i teknologjisë së telefonave celularë ka bërë që celulari të bëhet një nevojë e 

përditshme e miliona përdoruesve. Fakti që konsumatorët mund të arrihen  në çdo 

moment, ne çdo vend dhe në mënyrë interaktive është më shumë se e mjaftueshme 

për ta bërë celularin një instrument reklamues vërtet unik
38

.  

Me zhvillimet e mëdha që po i kushtohen edhe sot teknologjisë celulare, krijohen 

mundësi të reja për përdorimin e tij duke filluar që nga telefonatat e para në lëvizje tek 

SMS, videotelefonatat deri tek shërbimet multimediale më komplekse. Ky 

transformim i vrullshëm ka prekur sigurisht edhe sjelljet dhe zakonet e shqiptareve, 

qofshin këto individë apo kompani. Në fakt, përveç përmirësimit të komunikimit, në 

nivel më të gjërë celulari mund të çojë shumë shpejt në një revolucion të ri. Nëse flitet 

për komunikim, në terma të kompanive duhet menduar për marketingun. 

Teorikisht, është një mundësi shumë e madhe për të kontaktuar milion e miliona 

përdorues/klientë në lëvizje. Rreth 90% e SMS-ve rezultojnë mesazhe private, dhe 

pjesa e ngelur 10% kanë të bëjnë me shërbime pagesash dhe mesazhe marketingu te 

kompanive. Në fakt, celulari nuk është më thjesht një paisje për të komunikuar 

vokalisht, por është transformuar gjithnjë e më shumë në një instrument kompleks 

elektronik. Mund të shërbejë për komunikimin e shkruar, për të aksesuar internetin, si 

portofol virtual, si ditar elektronik dhe për shumë përdorime të tjera, gjithnjë e më të 

lidhura me argëtimin personal. Çfarëdo që është në gjendje të realizoje shitje 

nëpërmjet celularit ose që përdor celularin si mjet pagese mund të përkufizohet si 

tregti nëpermjet celularit (mobile-commerce). Në Shqipëri mundësitë për zhvillim 

janë akoma dhe më të mëdha, kryesisht të lidhura me portofolin elektronik që është 

tashmë në përmbajtje të kartave të celulareve. Pagimi i të mirave dhe shërbimeve 

nëpërmjet kreditit të disponuar në telefon është një nga zhvillimet normale të 

shërbimeve të telefonisë celulare, edhe pse është akoma i vështirë për tu imponuar. 

Marketingu nëpërmjet celularit në sektorin bankar 

Përveç krijimit të produkteve të reja, futja e teknologjive të reja mund të përmirësojnë 

padyshim kënaqësinë që merren nga ato ekzistuese, jo thjesht duke ndryshuar thelbin 
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e produktit, por duke përmirësuar një ose më shume faza të së famshmes “4P” të 

produktit/shërbimit, si për shembull, shpërndarja (nga anglishtja Place). 

Bazuar në zhvillimin e kanaleve të shpërndarjes së shërbimeve bankare nëpërmjet 

adoptimit të sistemeve teknologjike të informacionit, mund të prezantojmë si 

shembull aksesimin e shërbimeve bankare nëpërmjet telefonit, internetit, SMS, WAP.  

Disponueshmëria e shërbimeve bankare nëpërmjet celularit nënkupton për klientin 

afërsinë totale me bankën, sepse nëqoftese, Interneti konsiderohet afër te klientit, 

celulari konsiderohet “së bashku”  me klientin. 

Aksesimi i shërbimeve bankare nëpërmjet pajisjeve celulare, përveç ofrimit të një 

shpërndarjeje efiçente në distancë, mundëson edhe një nivel sigurie shumë të lartë të 

përcaktuar, përveç se nga përdorimi i kodeve, nga kushti që një llogari rrjedhëse e 

caktuar mund të aksesohet vetëm nga një numër telefoni i caktuar.  

Ndër faktorët më shumë të vlerësuar nga klientët mbi aksesimin e shërbimeve bankare 

nëpërmjet celularit, është lehtësia e kryerjes së veprimeve , lehtësia e kërkimit dhe pse 

jo disponueshmëria e nje numri të madh funksionesh
39

. 

Le të shohim disa shembuj marketingu “mobile” të zhvilluar nga Meridea
40

. I pari i 

referohet të ashtuquajtures “kalkulatori i borxhit”, domethenë një aplikacion që 

shkarkohet direkt në celular. Kur klienti, zakonisht gjatë fundjavës, blen 

produkte/shërbime të shtrenjta, si frigorifer, televizor ose blerjen e një makine nga 

konçesionarë, pranon planin financues të shitësit meqënëse banka nuk e ka të mundur 

të ofrojë një kredi në kohë kaq të shkurtër. Me këtë aplikacion të ri, banka mund të 

krijojë një komunikim dydrejtimor të paqëndrueshme dhe të personalizuar me klientin. 

Në këtë mënyrë konsumatori nuk e ka të nevojshme të drejtohet tek një institucion 

tjetër financiar sepse mund ti drejtohet në çdo moment bankës së tij dhe të marrë një 

kredi në përmasat e përshtatshme për nevojat momentale bazuar në gjëndjen e tij  

financiare. Përveç të tjerash, i krijon klientit mundësinë të krijojë një marrëdhënie që 

përndryshe nuk do ta kishte. 

Një tjetër shembull programi të shkarkuar në celular është “kalkulatori i fondit të 

pensionit”. Ky i mundëson klientit të kontrollojë, për shembull, sa para duhet të 

kursejë çdo muaj për të përfituar një pension me një vlerë të përcaktuar, ose sa para 

dhe për sa kohe ai duhet të kursejë që të përfitojë një pension me një vlerë të caktuar. 

Duke konsideruar faktin që segmente të ndryshme klientësh nuk shkojnë në filiale, 

mobile banking krijon një mundësi shumë të madhe për të forcuar raportin me këto 

lloj segmente klientesh. Në këtë mënyrë, bankat rrezikojnë të krijojnë marrëdhënie më 

të ngushta me klientët e vet dhe më të leverdisshme për të dy palët, të njihen më 
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shumë me njëri tjetrin, dhe si pasojë, ti ofrojë atyre produkte dhe shërbime që 

përputhen gjithnjë e më shumë me interesat dhe nevojat e tyre. 

Si përfundim, përdorimi i mobile-banking i mundëson institucioneve të “fusin emrin e 

tyre në xhepin e klientit” në çdo moment dhe në çdo vend. Me përhapjen e kanalit 

mobile në sektorin bankar, mobile banking do të bëhet shumë shpejt një ndërveprim 

midis klientit dhe bankës duke nxitur zhvillimin e mundësive për marketing dhe CRM 

(menaxhimin e marrëdhenies me klientin)
41

. 

SMS banking: Shërbimet Informative 

Këto janë shërbime që bankat i ofrojnë për klientët e tyre si informacione të ndryshme 

rreth llogarive të tyre ose për ofertat më të fundit të bankës. Të gjitha bankat që 

ofrojnë SMS banking i ofrojnë klientëve të tyre shërbime informuese.  

SMS banking: Shërbime Operimi 

Të gjitha bankat që ofrojnë Mobile banking u mundësojnë klientëve informacione 

rreth llogarive të tyre, të kryejnë transferta dhe pagesa nëpërmjet celularit të tyre 

kurdo dhe kudo ku ato ndodhen. 

Shërbimet që ofrojnë bankat nëpërmjet celularit janë: 

 Informacion për balancën dhe lëvizjet e llogarive; 

 Informacion për balancën dhe transaksionet e kartave të kreditit; 

 Transferta ndërmjet llogarive individuale; 

 Transferta ndërmjet llogarive; 

 Rimbushje telefoni; 

 Pagesë të kartës së kreditit. 

Kapitulli 7- E-commerce 

Informacion i përgjithshëm 
Tregtia Elektronike në botë është shfaqur pas vitit 1995. Me rritjen e përdorimit të 

internetit, koncepti i tregtisë në mjedisin elektronik e quajtur tregti elektronike, ose 

shkurt E-commerce pësoi një hov. Tregtia Elektronike është shfaqur si pasojë e 

zhvillimit, i cili ka bërë përçimin e informacionit të përshtatshëm  me trendin e 

liberalizimit të tregtisë në mbarë botën. 

E-commerce është mjeti më i dobishëm në internet për tregti elektronike. Meqënese 

tingulli, figura dhe teksti i shkruar i transaksionit të kryer me anë të internetit dërgohet 

në një mënyrë më të shpejtë dhe të sigurtë, kostoja e transaksioneve është më e ulët se 

çdo mjet tjetër. 
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Tregtia elektronike siguron rritjen e gamës së produkteve, zhvillimin e cilësisë të 

produkteve, pagesë dhe dergesë më të shpejtë të tyre. Ajo mundëson konsumatorin të 

marrë informacion mbi produktet e reja në tregjet boterore si dhe tregtarët e rinj të 

hyjnë në këto tregje. 

Hyrja e produkteve cilësore me çmim të ulët nxit rritjen e konkurrencës midis 

tregtarëve dhe uljen e kostove të shitjeve në përgjithësi. 

Një faktor i rëndësishëm është dhe lidhja me klientin. Klientët mund të kontaktohen 

individualisht nëpërmjet internetit dhe mund të sigurohet porositja dhe asistenca pas 

shitjes, mund të  matet kënaqësia e klientit si dhe mund të sigurohet shërbimi i 

dyqaneve për to. 

Marrëdhënia e drejtëpërdrejtë midis kompanisë dhe grupit të synuar, sigurimi i 

informacionit të kërkuar për tregtarin, shpejtësia, kostoja e ulët dhe realizimi i tyre në 

mjedisin elektronik kanë bërë që E-commerce të jetë shërbimi i kërkuar për biznesin. 

Tregtia elektronike përbehet nga tre faza bashkë me realizimin e një ose të gjitha 

operacioneve elektronike në mjedisin elektronik, si mëposhte: 

 Reklamimi dhe studimi i tregut, 

 Porosia dhe pagesa, 

 Shpërndarja. 

 

Çfarë është një transaksion e-commerce? 

Më poshtë do të japim disa nga transaksionet tipike të cilat kategorizohen si 

transaksione e-commerce. 

 Pagesa kryhet nëpërmjet internetit, por të dhënat e transfertes në bankën e tregtarit 

nuk kryhet nëpërmjet internetit.  

 

 Kartëmbajtësi vendos të dhënat e kartës në formularin e porosisë në faqen e 

internetit të tregtarit. Pas marrjes së porosisë, tregtari merr autorizimin dhe kryen 

shlyerjen duke vendosur të dhënat në një terminal POS dial-up/GPRS, duke bërë të 

mundur edhe lëshimin e një fature. 

 

 Autorizimi merret nëpërmjet internetit dhe në momentin e dërgesës merret firma. 

Kartëmbajtësi blen online dhe të dhënat e pagesës i vendos nëpërmjet internetit. 

Tregtari i përdor këto të dhëna për të marrë autorizimin dhe dërgon mallin e 

porositur. Në momentin e dërgeses kartëmbajtesit i kërkohet të firmosë faturën e 

pagesës me kartë. Vendosja e të dhënave të pagesës nëpërmjet internetit nga 

kartëmbajtësi quhet transaksion E-commerce.  Përveç kësaj, tregtari duhet të 

provojë se transaksioni është kryer nga kartëmbajtesi dhe se malli është dërguar 

dhe pranuar nga kartëmbajtësi.  
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 Të dhënat e pagesës janë dërguar me anë të postës elektronike. Kartëmbajtësi i 

dërgon tregtarit  porosinë dhe të dhënat e kartës  nëpërmjet postës elektronike. 

Tregtari pasi ka marrë të dhënat e dërguara nga kartembajtesi, merr autorizimin 

dhe kryen shlyerjen duke vendosur të dhënat në një  terminal POS dial-up/GPRS, 

kompjuter, duke bërë të mundur edhe lëshimin e një fature. Edhe ky quhet një 

transaksion E-commerce, pasi kartëmbajtësi ka vendosur të dhënat e kartës për të 

kryer transaksionin dhe ia ka dërguar tregtarit nëpërmjet internetit. Mënyra e 

marrjes së autorizimit dhe mënyra e shlyerjes nga tregtari nuk ndikojnë në 

përkufizimin e transaksionit. 

 

 Kartëmbajtësi ble në internet dhe paguan nëpërmjet telefonit celular nëpërmjet 

lexuesit të kartës. Konsumatori  përzgjedh nga një katalog në internet (ose nga një 

menu e cila paraqitet në telefonin celular), porosit një artikull dhe zgjedh që të 

faturohet direkt nga telefoni celular. Telefoni celular bie dhe klienti vendos të 

dhënat e transaksionit duke përdorur një kartë me CHIP, pa qënë e nevojshme të 

flasi me dikë në telefon. Ky quhet një transaksion E-commerce pavarësisht 

mënyrës së përzgjedhjes së katalogut, të dhënat e pagesës janë vendosur në 

distancë nëpërmjet një rrjeti elektronik të dhënash, i cili lidh telefonin celular me 

kompjuterin e tregtarit. 

 

 Kartëmbajtësi përdor blerjen nëpërmjet TV kabllor të pajisur me setin përkatës për 

vendosjen e të dhënave të pagesës. Një klient nis një transaksion me një tregtar, 

pjesë e një rrjeti shitjesh nëpërmjet një operatori kabllor. Megjithëse klienti përdor 

një aparat të veçantë dhe një rrjet televiziv, ashtu si edhe me Internetin apo me një 

rrjet të hapur edhe ky quhet një transaksion E-commerce.  (rrjeti kabllor 

konsiderohet një rrjet i mbyllur). Kjo aplikohet në rastet kur kartëmbajtësi përdor 

një tastierë për të shkruar të dhënat e llogarisë së tij dhe në ato raste kur 

mundësohet leximi i një karte me chip. 

 

Në Shqipëri fillimisht bankat e nivelit të dytë ofruan terminale POS për tregtarë, të 

cilët pranojnë pagesa me prezencë të kartëmbajtesi ose pa prezencë te kartembajtësit. 

E-commerce është një zgjerim i shërbimit ekzistues por që mbart një risk më të lartë, 

pasi të gjitha transaksionet kryhen duke mos qënë e pranishme karta fizikisht.  

Risku në E-Commerce  

E-Commerce është i rrethuar nga faktorë, të cilët krijojnë një ambjent të ri ekspozimi 

ndaj mashtirimeve të  sistemit të pagesave me kartë. 

Disa faktorë të riskut në tregtinë E-commerce: 

 Niveli i lartë i kundërshtimeve dhe kthimeve të shumave: Kryerja e veprimeve në 

një mjedis tërësisht elektronik në të cilën përdorimi i kartës bëhet pa pranine e 
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kartëmbajtësit çon në rritje të riskut të shërbimit dhe për rrjedhojë dhe të punës në 

back office dhe rritjen e riskut financiar; 

 

 Audienca globale. Interneti mundëson tregtarët të ofrojnë produkte dhe shërbime 

në të gjithë botën. Ndërkohë që ai hap dyert për blerësit në mbarë botën, 

njëkohësisht u ofrohen edhe kriminelëve mundësi në të gjithë botën, të cilët 

përfitojnë nga mangësitë e sistemeve të sigurisë në faqet e tregtarëve. 

 

 Mjete të fuqishme dhe të lira, kohë e shkurtër, që nevojitet për përfundimin e 

transaksionit. 

  

 Tregtarëve nëpërmjet internetit u nevojitet një kosto e vogël për investimin 

fillestar. Shumica e bizneseve mund të hapin dyqanin virtual(online) në një kohë 

relativisht të shkurtër. Nëse një tregtar nuk shpenzon kohën e duhur për të mbrojtur 

në mënyrën e duhur sistemin e dyqanit online, ai mund të bëhet shumë shpejt 

subjekt i problemeve të sigurisë dhe ekspozimit ndaj mashtrimit. 

 

 Disponueshmëri e përhershme. Tregtarët nëpërmjet internetit janë në dispozicion 

për biznes 365 ditë në vit, 24 orë në ditë. Kjo mundësi rrit prekshmërinë e tyre ndaj 

mashtrimeve dhe sulmeve. 

 

 Nuk ka standarde të centralizuara ose autoritet ligjor. Për shkak se Interneti është 

global dhe nuk ka asnjë autoritet qëndror që dikton standarte sigurie ose 

operacionale. Banka dhe tregtarët duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm në 

marrëdhëniet e tyre të biznesit. 

Tregtarët me rrezik të lartë, të cilët kanë për qëllim mashtrimin synojnë ato banka, 

të cilat ndodhen në vende me një sistem penal që nuk kanë legjislacion për të 

dënuar krimet e kartës së kreditit, ose një forcë policore që nuk i japin përparësi 

ketij lloj krimi financiar. Këto transaksione mashtruese ka me shumë të ngjarë të 

kryhen nga vende pa mbrojtje të tilla dhe me ligje jo të forta ekstradimi. Edhe për 

vendet në dukje me legjislacion të arrirë të pagesave të kartave, Interneti shton një 

element të ndërlikuar në përcaktimin e juridiksionit. 

 

 Informacioni është më i prekshëm për tu kompromentuar. Përgjimi i të dhënave të 

llogarisë është më i thjeshtë gjatë një transaksioni E-commerce krahasuar me 

porositë me postë apo telefon. Teknologjia kompjuterike bën të mundur që 

kriminelet të mbledhin sasi të mëdha numra kartash krediti ose të dhëna të tjera të 

llogarisë në një mënyrë të shpejtë dhe automatike. Kjo teknologji mund të krijojë 

gjithashtu edhe viruse në sistemet e  tregtareve. 
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 Hakerat janë të intriguar nga sfidat e teknologjisë së re. Për shumë hakera, sfida e 

infiltrimit në teknologjinë e re është një nga motivet kryesore për veprimet e tyre 

keqdashese. Kur identifikohet një mangësi, ajo shpesh i bëhet e njohur menjëhere 

mbarë botës nëpërmjet kanaleve të komunikimit të internetit. Zhvilluesit e sistemit 

të tregtarëve duhet të punojnë shumë për sigurinë e faqes së internetit dhe 

mbrojtjen e të dhënave. 

  

 Të dhënat  personale të rregjistuara mund të jenë të rreme. Në shumë vende të 

botës, është e vështirë të verifikosh nëse informacioni i dhënë nga ana e klientit 

është i vlefshëm, veçanërisht nëse tregtari dhe klienti janë në vende të ndryshme. 

Klientët ngurrojnë të japin informacion të saktë, sepse ata: 

a. Nuk besojnë që informacioni i tyre do të ruhet ose do të përdoret me 

përgjegjësi. 

b. Ata nuk duan të kontaktohen. 

c. Dëshirojnë të çorientojnë tregtarët për qëllime mashtrimi. 

 

 Mekanizma identifikimi të dobëta. Interneti u ofron përdoruesve një platformë 

anonime nga e cila është e vështirë të zbulosh burimin origjinal të mesazhit. Kjo 

pengesë e vështirëson jashtëzakonisht hetimin e mashtrimit. Aftësia për të dërguar 

sulme anonime në internet inkurajon përdorimin e teknikave automatike me një 

probabilitet të ulët për të gjurmuar diçka me sukses. Fitimi i pritshëm bashkë me 

këto sulme është tërheqës pasi risku i sulmuesit është i ulët. 

 

 Shitja e mallrave virtuale. Nëse blerësi po përdor një identifikim apo mënyrë 

pagese mashtruese, ajo nuk mund të zbulohet deri në momentin kur transaksioni ka 

përfunduar dhe bleresi nuk mund të gjurmohet më. Faqet që kanë përmbajtje 

dixhitale (veçanërisht faqet e internetit për të rritur) gjithashtu, mund të jene 

subjekt i kriminelëve, të cilët dëshirojne të testojnë nëse numri ose numrat e 

llogarive, që kanë marrë janë të vlefshme. 

 

 Aftësia e tregtarëve për të kaluar shpejt kufijtë. Ashtu si me kanalet tradicionale të 

pagesave, banka duhet gjithmonë të mbrohet edhe ndaj tregtarëve me risk të lartë, 

të cilët nisin një marrëdhënie biznesi me qëllim mashtrimi. Kjo është e 

rëndësishme veçanërisht për tregtarët nëpërmjet internetit, pasi biznese të tilla 

mund të ndryshojnë lehtësisht vendndodhje, praktikisht edhe brenda natës. Në disa 

raste, kjo bëhet thjesht duke lëvizur serverin e faqes së internetit. Kjo ndodh 

zakonisht kur një tregtar i ka ndërprerë marrëdheniet në një treg, pasi është zbuluar 

natyra e tij mashtruese dhe menjëherë është pikasur edhe në një treg tjetër, me më 

pak pervojë, i cili nuk e vlerëson ashtu si duhet riskun nga tregtarët e tij. Bankat 

pranuese, të cilat krijojnë marrëdhënie biznesi me tregtarë të rinj pa kaluar proçesin 
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e shqyrtimit të aplikimit dhe pa një kontroll të vërtetë paraprak mund të pësojnë 

humbje. 

 

 Mashtrimi dhe kundërshtimet e kartëmbajtësit. Aftësia e kartëmbajtësit për të 

kundërshtuar me sukses një transaksion nëpërmjet internetit varet nga proçesi i 

hetimit të bankës lëshuese si dhe nga aftësia e tregtarit për të siguruar 

dokumentacionin përkates të transaksionit. 

  

Arkitektura e shërbimit E-Commerce në një bankë të nivelit të dytë 

Ekzistojnë disa modele për arkitekturen e shërbimit e-commerce. Më poshtë ne do të 

paraqesim një shembull integrimi me një nga bankat e nivelit te dytë. 

Në këtë zgjidhje për të ofruar shërbimin e-commerce banka ka kërkesat optimale 

kundrejt tregtarit. Siguria e transaksionit dhe standartet e pagesës konform rregullave 

të pranimit të transaksioneve me karta sigurohen nga banka. 

Figura 22 Arkitektura e shërbimit e-commerce 

 

 

 

Mbas marrjes së të dhënave të nevojshme për blerjen nga klienti si shuma e porositur, 

monedha, emri klientit, mbiemri etj, serveri i tregtarit gjeneron një kod unik id. 

Parameterat e nevojshëm postohen me anë të metodës http post në payment gateway. 

Për pagesën me kartë (VISA,MasterCard etj) kartëmbajtësi duhet të japë detajet e 

kartës si numër karte, CVV2 dhe datën e skadencës së kartës.  Mbas marrjes së këtyre 

të dhënave kryhet autentifikimi 3D i kartës blerëse në bankën lëshuese të kësaj karte 
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dhe njëkohësisht autorizimi ose jo i transaksionit të blerjes. Përgjigjia e kthyer 

dërgohet në faqen e tregtarit i cili më pas jep shërbimin ose produktin e porositur. 

Kapitulli 8- Call Center - IVR 

Funksionet dhe objektivat e operatorëve telefonikë (call center) 

Opertorët telefonikë (call center) për një kohë të gjatë janë konsideruar çentrale të 

thjeshta telefonike, por në ditët e sotme ky koncept është tejkaluar, kjo falë 

zhvillimeve teknologjike, të cilat e kanë transformuar atë në një zyrë punë virtuale. 

Kështu, ky kanal i ka humbur gradualisht karakteristikat e një operatori telefonik 

(front-end) dhe është përshtatur gjithnjë e më shumë me strategjitë shumëkanalëshe të 

një qëndre kontakti, në të cilën raporti me klientët është realizuar jo vetëm nëpërmjet 

“zërit”, por edhe me anë të sms, email-eve, chat-it, etj. Kjo ka bërë që call center, në 

vite të shndërrohet në një hallkë kryesore për bankat dhe pse jo një element 

diferencues ndaj konkurrencës.  

Për vetë bankën call center përbën një instrument për të fituar besimin e klientit, duke 

lehtësuar aksesimin e shërbimeve nëpërmjet një mjeti alternativ të shpërndarjes, i 

thjeshtë për përdorim siç është telefoni. 

Në rastet kur call center konsiderohet si një kanal plotësues, prania e tij lehtëson 

sportelin nga veprimet e thjeshta. Përkundrazi, në rastet kur call center është i 

integruar në një strukturë shumëkanalëshe/virtuale të bankës, qëllimi konsiston 

kryesisht në thithjen e klientelës së re. Për klientin, telefoni paraqet një mjet të 

thjeshtë, të sigurt dhe efiçent, por jo aq i personalizuar siç është interneti – nuk mund 

të hyhet në kontakt me bankën jashtë orarit zyrtar të bankës
42

. 

Call center merr një rol të rëndësishëm në drejtim të marrëdhënieve me klientelën si 

një pikë kontakti midis kanaleve humane dhe atyre virtuale, ku teknologjia dhe 

personeli integrohen në një ekuiliber mjaft të mirë. Tashmë njihet rëndësia që keto 

kanale mbartin jo vetëm si kontakt njerëzor me klientin që gjithmonë e më pak 

frekuenton sportelin, por edhe si një katalizator potencial për zhvillimin e kanaleve të 

ardhshme. Nga një qendër pritje telefonatash – që ofron mundësinë e memorizimit të 

klientëve që kanë aksesuar bankën dhe kërkesat e tyre – call center tashmë është 

kthyer në një instrument të rëndësishëm për zhvillimin e fushatës së marketingut 

nëpërmjet kryerjes së telefonatave dalëse. Roli kryesor i saj, në kushtet e një 

dixhitalizimi, është t’i paraqesë klientit në mënyrë virtuale një instrument mbështetës, 

një ekspert për të komunikuar në momentin kur klienti ka nevojë dhe pa patur nevojë 

te lihen takime paraprake apo të priten rradhët e gjata
43

.  
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Në vitet e fundit, siç edhe është theksuar, aktiviteti i Telephone Banking është 

transformuar në mënyrë të rëndësishme, duke u projektuar në kohë në një sërë 

aktivitetesh të larmishme ndër të cilat parësore është kryerja e telefonatave dalëse për 

qëllime komerciale. Integrimi me kanalet e tjera mbetet një detyrim për tu 

përmbushur nga call center, nisur nga fakti se shumica e njerezve e shohin Telephone 

Banking si instrument plotësues kundrejt kontaktit fizik me bankën. Por aktiviteti i 

call center nuk përfundon këtu: përdorimi i tij për të kryer telefonata dalëse, kohët e 

fundit është shfrytëzuar edhe për qëllime raportimesh (grumbullim dhe menaxhim i 

reklamave dhe pyetësorëve rreth nivelit të kënaqësisë së klientelës), përveçse 

grumbullimin e informacionit të dobishëm për qëllime komerciale. Ndër të tjera, 

telefonatat dalëse përdoren edhe për menaxhimin e çështjeve problematike, për 

shembull për rikujtimin e pagesave të vonuara. Ky aktivitet i larmishëm dhe kompleks, 

lidhet me dy aspekte të rëndësishme të cilët konvergjojnë me modelin e shërbimit të 

adoptuar si dhe, me objektivat që priten të arrihen nëpërmjet kanalit:  numri i bankave 

të cilave i shërbehet dhe segmentet e ndryshme të klientelës së menaxhuar. 

Organizimi i një call center-i 

Aktiviteti i një call center mund të jetë i organizuar dhe i strukturuar në mënyra të 

ndryshme, të përcaktuara dhe të vlerësuara në bazë të strategjive organizative të 

secilës bankë. Më hollësisht, marrja e shërbimeve nëpërmjet një call center mund të 

paraqitet në tre mënyra të ndryshme organizative: 

 in-house, kur call center-i operon brenda bankës; 

 outsourcing, kur shërbimi mirëmbahet nga një strukture jashtë bankës; 

 co-sourcing, kur është një kombinim i dy modeleve të mëparshme. 

 

In-house 

Në modelin e parë organizativ futen ato call center që administrohen brenda strukturës 

së bankave, si nëpërmjet përdorimit të burimeve ekzistuese të bankës, ose duke krijuar 

burime të reja për shërbimin. Një model i tillë organizativ, që presupozon marrjen e 

kompetencave të bankës në fushën e komunikimit dhe informatikës, përdor burimet 

ekzistuese të strukturës, dhe rrjedhimisht mundësinë e modelimit, përcaktimit dhe 

kontrollimit të proçedurave nga brenda bankës.  

Outsourcing 

Zgjedhja e modelit outsourcing, zgjedhje e cila mund të motivohet nga faktorë 

ekonomikë, operacionalë dhe strategjikë,  e lehtëson bankën nga një ngarkesë punë e 

konsiderueshme, duke u fokusuar në kryerjen e aktiviteteve kryesore. Në të njëjtën 

kohë ajo ndihmon në reduktimin e kostove fikse të bankës, duke i dhënë ofruesit të 

shërbimit përgjegjshmërinë për të drejtuar, kontrolluar dhe kryer veprime. Në këtë 

mënyrë banka mund të arrijë nivele të mira të kënaqjes së konsumatorit dhe të 
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besueshmërisë së tij pa patur nevojë ta mbështesë nga ana organizative dhe drejtuese
44

. 

Prandaj, kur flitet për tregun e call center për kryerjen e telefonatave dalëse, shpesh 

mendohet që zhvillimi i tyre i dedikohet së pari, zvogëlimit të kostove. Megjithatë, 

nga një kërkim i zhvilluar në USA
45

, situata rezulton e ndryshme dhe më komplekse. 

Co-sourcing 

Rruga e ndërmjetme midis dy modeleve të lartpërmendur, cosourcing, parashikon 

krijimin e partnershipit për një periudhë të gjatë, ndërmjet klientit dhe outsourcer-it 

dhe si përfundim të rishesi një kapacitet të tillë jashtë në treg. Një mënyrë e tillë 

organizimi është aktualisht e preferuar për të përballuar telefonatat e mbingarkuara 

ose për të zgjidhur shërbimit kritik të përkohshëm (orare të veçanta ose fushata 

promocionale të mundshme, etj)
46

. Modeli cosourcing karakterizohet nga aspektet e 

mëposhtme: 

 mundësinë e kontrollimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; 

 kontroll i plotë mbi fluksin e komunikimit dhe kapacitetit të kontrollit proaktiv 

të  performancës; 

 reagim i menjëhershëm dhe pozitiv ndaj problemeve emergjente; 

 përshtatjet organizative dhe të kërkesave të tregut;  

 përfshirja e risive dhe mënyrat për ti përshtatur ato
47

. 

Përmirësimi i shërbimit ndaj klientit dhe optimizimi i përdorimit të burimeve 

njerëzore 

Shumë e rëndësishme në termat e kohës dhe të kostos, vlerësohet të jetë sigurimi i 

operatorëve cilësorë në sherbimin ndaj klientit. Megjithatë përmirësimi i përdorimit të 

operatorëve  është thelbësor për drejtimin e një njësie call center apo qënder 

kontaktesh të suksesshme
48

. Vëmendja që call center i kushton burimeve të duhura 

njerëzore, vihet re nga një sërë treguesish relativ të fushës, ku para së gjithash listohet 

treguesi i formimit profesional, qoftë në momentin e punësimit të një punonjësi të ri 

në strukturë, ashtu edhe gjatë formimitit të tij të vazhdueshëm për ngritjen 

profesionale.  

Duke iu referuar shkallës së specializimit të operatorëve jo të gjithë call center-at kanë 

personel të dedikuar ekskluzivisht për kryerjen e detyrave të caktuara si organizimi i 
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postës elektronike, telefonatat dalëse “outbound” ose drejtimin e segmenteve të 

veçanta të klientelës
49

. 

Në përgjithësi fluksi i komunikimit me një qëndër kontakti mund të ndahet në tre faza 

kryesore: 

1) faza e identifikimit, përpara se telefonata të mbërrijë tek operatori, 

2) faza e kryerjes së telefonatave efektive (kur punonjësi komunikon direkt me 

klientin) 

3) faza e zgjidhjes së problemit, kur punonjësi ndjek zgjidhjen e problemit pas 

mbylljes së telefonatës. 

Duke përdorur metoda dhe instrumente të ndryshme, secila nga fazat mund të 

optimizohet më mirë, për të reduktuar zgjatjen e proçesit, me qëllim shërbimin e një 

numri më të madh  klientësh nga i njëjti operator, apo për të përmirësuar nivelin e 

shërbimit.  

Përmirësimi i fazës së identifikimit 

Me qëllim identifikim e telefonatës që mbërrin tek operatori, një sasi e 

konsiderueshme të dhënash aksesohen para kryerjes së telefonatës. Le të 

konsiderojmë kohën që mund të kursehet nëse, në momentin e marrjes së telefonatës, 

operatori njeh menjëherë kush është klienti, produktet që ai përdor apo kërkesat e tij. 

Identifikimi i klientit mund të realizohet duke përdorur CLI (Calling Line Identity), 

duke e pyetur klientin për numrin e tij të telefonit apo ndonjë të dhënë tjetër 

identifikuese ose duke përdorur IVR (Interactive Voice Response).  Informacioni i 

siguruar i vihet në dispozicion operatorit në vendin e punës, nëpërmjet një sistemi ku 

mund të përfshihet edhe informacioni i marrë nga baza e të dhënave të klientit ose 

produktit, nga sistemi CRM, me qëllim përshpejtimin e komunikimit interaktiv me 

klientin. Kjo proçedurë kursen kohë si për operatorin ashtu dhe për klientin duke rritur 

kënaqësinë e këtij të fundit në lidhje me detyrimin për të ofruar një informacion më të 

reduktuar. E rëndësishme është të mundësohet njohja e nevojave të klientit, përpara 

marrjes së telefonatës. Ky informacion paraprak mund të sigurohet në mënyra të 

ndryshme: duke i kërkuar klientit të zgjedhë nga një menu me opsione (touchtone 

IVR), duke i ofruar një gamë më të gjërë zgjedhjesh (IVR me njohje zanore) apo duke 

i vënë në dispozicion klientit numra të ndryshëm për të kontaktuar për shërbime të 

ndryshme. Në vijim të informacionit të marrë, një sistem inteligjent i adresimit të 

telefonatës, drejton automatikisht klientin tek punonjësi i parë disponibël me njohuritë 

e duhura për të zgjidhur çështjen. Ky proçes i mundëson operatorit të përgatitet 

paraprakisht dhe redukton dukshëm kohën për shkak se telefonata do të realizohet me 

                                                           
49

 ABI Lab, Osservatorio Call Center bancari, opcit, 2006, pag. 25. 

 



79 

 

një operator të vetëm. Informacioni i marrë mbi klientin mund të shmangë nevojën e 

operatorit, si në rastet e klientëve “jo potencial” apo klientëve jo të aftë për të paguar.  

Rreduktimi i kohëzgjatjes së telefonatës 

Duke mbledhur një sasi të konsiderueshme informacioni, shmanget proçesi i bërjes së 

shumë pyetjeve ndaj klientit nga operatori. Kjo ndihmon jo vetëm në përmirësimin e 

kënaqësisë së klientit por edhe të operatorit, meqënëse personeli vlerëson më shumë 

punën e tij, kur duhet të kërkojë më pak informacion të përsëritur. Gjatë kryerjes së 

telefonatës, ekzistojnë shumë mënyra për optimizimin e kohës së telefonatës. Koha 

mund të reduktohet akoma më shumë nëse operatori ka mundësi të aksesojë në kohë 

reale të dhënat mbi klientin. Duke patur në dispozicion aplikacione të ndryshme në 

desktopin e kompjuterit të tij, operatori redukton kohën që do i nevojitej për të 

kërkuar të dhënat në foldera të ndryshme.  

Nëse për arsye specifike telefonata duhet të transferohet pranë një eksperti, është e 

rendësishme që kjo të realizohet nëpërmjet një njoftimi për transferim telefonate – 

duke i transferuar operatorit pasardhës të gjithë informacionin e grumbulluar para dhe 

gjatë telefonatës – për të siguruar mos përsëritjen e të njëjta pyetjeve për klientin. Për 

shumë banka optimizimi i kohëzgjatjes së telefonatës, nuk nënkupton medoemos 

reduktimin e kohës por më shumë kohë në dispozicion të operatorit për të zgjidhur 

problemin e klientit apo për të kryer reklamimin/shitjen e produkteve. Telefonata 

mund të jetë i vetmi rast i ndërveprimit midis klientit dhe bankës, dhe për këtë arsye 

reduktimi i kohës nuk duhet të jetë prioritet në optimizimin e kohës së telefonatës.  

 

Reduktimi i fazës së zgjidhjes së problemit 

Proçesi i zgjidhjes së problemit (pas kryerjes së telefonatës), gjithashtu mund të 

kryhet në mënyrë më efiçente. Telefonatat që kërkojnë ndërhyrjen e departamenteve 

të ndryshme të bankës, siç janë rastet e financimit apo të shitjes, mund të 

përshpejtohen nëpërmjet automatizimit të punës ndërmjet call center dhe back-office. 

Sistemi i rrjedhjes së informacionit dërgon informacionin brenda bankës, duke 

garantuar se të gjitha modifikimet e kërkuara do të aplikohen. Kjo proçedurë redukton 

kohën e operatoreve të cilët, pa këtë sistem, do të duhej të menaxhonin proçesin 

manualisht.  

Qëndra e kontaktimit 

Banka që gjëndet kudo, që i zgjidh problemet edhe në distancë, që shpjegon çështje 

komplekse me qetësi dhe siguri, që e ndjek klientin në çdo gjë që ai ka nevojë, që 

fiton besimin e klientit, banka që është e aftë në çdo rast të kuptojë nëse klienti ka një 

sjellje të kënaqur, të nervozuar, të çorjentuar pavarësisht se si e akseson ai bankën, 

nëpërmjet: agjensisë, internetit, celularit etj kjo është banka që çdokush do të donte të 

ishte klient i saj.   

Prandaj banka ka objektiva përfitimi të ngushta dhe kërkon hapësira efektive dhe 

mundësi të reja zhvillimi të biznesit. Këto prespektiva, zakonisht kontradiktore, mund 
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të përshtaten tashmë falë një modeli të ri të ndërveprimit, në të cilin qëndra e kontaktit 

(call center) është e aftë të krijojë në kohë reale me klientin një marrëdhënie të 

personalizuar, teknologjikisht dhe financiarisht të përparuar, duke përshtatur mënyrat 

e ndërveprimit ndaj kontekstit dhe të shfaqë performancë të shkëlqyer në terma të 

efikasitetit dhe rendimentit. 

Në këtë paradigëm të ri, strategjia shumëkanalëshe bëhet, përveçse një instrument për 

optimizimin e kostos së shërbimit, edhe një instrument në gjendje të gërshetojë 

bankën me modelet e konsumit dhe të marrëdhënieve emergjente duke ndikuar në 

jetën tonë të përditëshme, të përbërë nga celularët, chat-i, sms dhe agjentë virtualë që 

na shoqërojnë ndërkohë që navigojmë në rrjet. Në qendër të kësaj strategjie është 

cilësia e kontaktuesit, thelbësore për të fituar besimin e klientit, krijimin e rasteve të 

suksesshme të ndërveprimit dhe potencialisht edhe të shitjes, duke rritur vazhdimisht 

vlerën e çdo eksperience komunikimi me klientin. 

Cilësia e kontaktuesit është një variabel dinamik si për klientin ashtu dhe për bankën: 

kontaktuesi duhet të përshtatet me kërkesat momentale, të shpejta dhe të 

automatizuara për veprimet rutinë, të thelluara dhe të mbeshtetura nga kompetentë të 

kualifikuar për nevojat më komplekse; të rritet vazhdimisht në mënyrë efikase dhe 

ekonomike, falë aftësisë për të mësuar nga eksperienca me klientin
50

. 

Integrimi i kanaleve të ndryshme të kontaktimit (telefon, chat, sms, fax, email, 

interent, celular, postës tradicionale, etj) janë baza për të patur një vizion të 

kompletuar dhe të integruar rreth bashkëveprimit të bankes me klientin. Call center, 

në fakt, duhet të jetë në gjendje të përkrahë operimin e institucionit nëpërmjet 

kanaleve të ndryshme të komunikimit, që ajo përdor. 

Funksionet e call center mund të jenë të përmbledhura si më poshtë:  

 Menaxhim të kontakteve Hyrëse dhe Dalëse,  

 Ekzekutim i veprimeve dhe konsulencë mbi produktet dhe shërbimet ndaj 

klientit të bankës,  

 Zgjerim të biznesit nëpërmjet strategjive up-selling e crossselling,  

 Fushatave të marketingut,  

 Fitimin e besimit të klienteve,  

 dhe së fundi veprime të rekuperimit të kredisë. 

Këto struktura pretendojnë të jenë qëndra të rëndësishme biznesi duke mbajtur 

përgjegjësinë e administrimit komercial të klientëve të caktuar. Call center që 

integrojnë politikat dhe strategjitë globale të institucioneve përkatëse, mundësojnë 

mbajtjen e avantazhit konkurues të bazuar në shërbimin e shitjes, marketingut dhe 

arritjeve, duke i bërë produktet dhe shërbimet gjithnjë e më të rehatshëme. Këto cilësi 
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e bëjnë këtë kanal një konkurues të denjë për të bërë diferencimin, duke rritur, veç të 

tjerash, shkallën e kënaqësisë së klientit. 

Të gjitha këto, i kanë bërë institucionet financiare të rrisin investimet e lidhura me 

integrimin e platformave teknologjike që suportojnë call center, në mënyrë që ti 

përgjigjen menjëherë kërkesave gjithnjë në evoluim, të klientëve. 

Të gjitha këto kërkojnë një informacion shumë të madh, dhe mbi të gjitha, një 

infrastrukturë teknologjike në zhvillim të vazhdueshëm. Veç kësaj, përdorimi i 

teknologjive dhe rrjetave të komunikimit më të fundit, është një faktor tjetër kryesor 

për të mbajtur një nivel shërbimi shumë cilësor. 

Përdorimi i rrjetit IP (Internet Provider) krijon mundësi të reja për mënyrat e 

komunikimit mes ndërmarrjeve dhe klientit. Një nga më premtueset është VoIP 

(Voice over Internet Provider) që mundëson, në të njëjtën strukturë komunikimi, 

mundësinë e kanalizimit të zërit, të dhënave dhe videove
51

. 

Gjatë proçesit të ndërtimit të infrastrukturës teknologjike, kemi asistuar në një 

këmbim të tendencave të reja kundrejt atyre të periudhës përkatëse. Faktikisht, ishin 

ndërmarrjet që kishin nevojë të përshtateshin me teknologjitë e reja, duke dizenjuar, 

shpesh herë, modelet e tyre të biznesit në funksion të ofertave “teknologjike”. Ndërsa 

sot, jemi përballë një situate tjetër, që do të thotë, janë teknologjitë ato që përshtaten 

me nevojat e ndryshme të biznesit, duke u munduar të përshtaten me kërkesat e tregut.   

Gjithashtu, duke konsideruar dëmet e përgjithshme që si teknologjia e përgjithshme 

dhe ajo e disponueshme, operatorët shohin se cilët faktorë konkurues rrezikojnë 

burimet njerëzore. 

Faktikisht, është e rëndësishme të vrojtohet që , pavarësisht se përshtatja e 

teknologjive është e rëndësishme, arritjet e objektivave të parashtruara do varen në 

pjesën më të madhe të performancës së tyre nga burimet njerëzore
52

. 

                                                           
51

 E’ significativa questa nuova tecnologia, che permette di canalizzare le varie tipologie di dati in 

un’unica 

struttura, se confrontato con quanto succedeva fino ad un recente passato. Infatti, era necessario 

dotarsi di tanta 

infrastrutture quante erano le tipologie di dati che si volevano trattare. Si può facilmente immaginare 

il 

notevole passo avanti, non dovendo costruire due o più infrastrutture differenti, due o più tipologie di 

costo, 

due o più team differenti, ecc… SANTOS DIAS S., dossier Central de contactos, in “Banca e Seguros 

Interface”, n. 111/05, pag. 31. 
52

 SANTOS DIAS S., dossier Central de contactos, op. cit, pag. 31. 
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Miksimi optimal ndërmjet vlerave njerëzore dhe shpikjeve teknologjike mund të 

rezultojë në zhvillimin e një ndërveprimi inteligjent, ku arritja e perfeksionimit të 

shërbimit ka arritur në të njëjtën kohë të transformojë call center-in në një qendër 

përfitimi, që kënaq nevojat e klientit dhe të bankës. 

Vlerat njerëzore si faktorë kryesor për të kaluar nga një model shërbimi në një 

model shitjeje 

Operatori, në momentin që futet në kontakt me klientin perfaqëson  “bankën”, prandaj 

duhet të tregojë një kapacitet ndërveprimi me kanalet e tjerë, gjithashtu strategjitë e 

shërbimet të institucionit duhet të jenë koherente me pritshmërinë e klientëve që 

variojnë në funksionalitet e profilit të tyre.  

Aftësia për të vlerësuar kapitalin njerëzor, për të vlerësuar nga pikpamja organizative, 

për shembull përcaktimi i modeleve të shërbimit për segmente të ndryshme, të 

investojë në formimin e burimeve dhe të ndërtojë mënyra të zhvillimit dhe të 

përshtatjes, janë nyjet mbi të cilat bazohet suksesi i këtij transformimi operativ dhe 

kulturor të call center. 

Kjo është një sfidë që edhe bankat, duke ndjekur rrugën e përshkruar tashmë nga 

institucione të tjera, duhet të kene gjithmonë parasysh specifikat e tyre. Eksperienca të 

suksesshme tregojnë, në fakt, se perveç kontaktit proaktiv që përfundon me 

prezantimin e produkteve dhe shërbimeve të reja tek klientët, një pjesë sinjifikative e 

shitjeve, që lindin nga nevoja për asistencë dhe përkthehen pastaj në mundësi 

marketingu dhe besueshmërie, mund të kryhen tashmë nga operatoret inbound. Klienti 

që mbetet i kënaqur nga zgjidhja e problemeve të tij, është klienti më i besueshëm dhe 

i gatshëm të dëgjojë bankën. 

Ky lloj ndërveprimi kërkon sensibilitet dhe përgatitje specifike nga ana e operatorëve 

që duhen të jenë në gjendje të kuptojnë nëse klienti është i interesuar për një reklamë 

të një produkti të caktuar. Suporti nga instrumentat dhe teknologjitë e front end-id, 

mund të jenë shumë të dobishme dhe efikase për të përmbushur këtë detyrë, për 

shembull bazuar në profilin e klientit ti reklamohen atij produktet dhe shërbimet “më 

të mira” për të. 

Teknologjia: një faktor vendimtar për zhvillimin e bankingut nëpërmjet telefonit 

Në ditët e sotme është klienti ai që vendos se si do e “arrijë/aksesojë” bankën dhe 

zgjidhja për të hyrë në kontakt me një operator telefonik të bankës është vetëm një 

nga zgjedhjet. Qëndra e kontaktit (call center) është në fakt vetëm një nga pikat e 

aksesimit të strategjisë shumëkanalëshe, e përberë nga persona por dhe nga 

ndërveprues virtuale. Gjithashtu, ajo është një arsye për përdorimin optimal dhe 

dinamik të miksimit të kanaleve, bazuar në aftësitë e tyre për të kënaqur më së miri 

nevojat e klientëve, dhe luajnë një rol të rëndësishëm për të maksimizuar vlerën që 

fitohet nga eksperienca me klientin. Modeli që mundëson ndërveprimin inteligjent për 

të arritur tek klienti kudo ku ai ndodhet, përmirëson nivelin e asistencës, përshtat 
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mënyrat e kontaktit në funksion të nevojave, me një impakt pozitiv mbi koston dhe 

cilësinë e shërbimit ndaj klientit. 

 

 

Ndërveprimi inteligjent 

Një web i thjeshtë për të gjithë, është një pikë aksesi tek të gjitha kanalet:  

Agjenti Virtual: Është një agjent i aftë dhe inteligjent për të kryer një asistencë të 

thjeshtë dhe të personalizuar, në gjendje ti japë zgjidhje pyetjeve komplekse, të ketë 

informacion, të kuptojë nevojat e klientit (dhe rrjedhimisht të kuptojë gjendjen 

emocionale) dhe gjithashtu të ndihmohet nga një agjent tjetër kur ai vetë nuk është në 

gjendje të kënaqë kërkesat e klientit, dhe të mësojë nga gabimet e bëra duke u 

përmirësuar gjithnjë e më shumë për të zgjidhur sa më shumë kërkesa në mënyrë të 

automatizuar.  

Web i profilizuar për vet-shërbim: Shërben për  të njohur sjelljet e punonjësve në të 

cilën duhet të ndërmerren kërkime të personalizuara, që njohin dhe përshpejtojnë 

veprimet rutinë; teknologji për kërkime të informacioneve lidhur me produktet dhe 

shërbimet, që bazohen në gjuhën natyrale si dhe asistencë në kohë reale nëpërmjet 

chat-it, video, Voip  duke i mundësuar klientit që kërkon në interent të përfitojë 

shërbim për operacione të komplikuara nëpërmjet një konsulenti të kualifikuar.  

Ndërveprimi Proaktiv: Shërbimi i asistencës proaktiv është i integruar në të gjithë 

kanalet (web, mobile, DTT) duke e arrirë klientin në celular (nëpërmjet sms, postës 

elektronike), duke i garantuar siguri për transaksionet e kryera  dhe në parashtrimin e 

nevojave të tyre. 

Ndërveprim i zgjuar nëpërmjet zërit: Njohja e gjuhës natyrale dhe teknologjitë e 

njohjes së emocioneve mundësojnë arritjen maksimale të cilësisë dhe ndërveprimit 

automatik, duke e bërë ndërhyrjen e operatorëve vetëm në situata kritike, dhe me 

teknologji rutimi  të kontakteve që i drejtojnë telefonatat në mënyrë përzgjedhëse 

duke marrë parasysh nevojat e klientit, profilin dhe burimet e disponueshme.  

 

Call center VoIP nëpërmjet WEB  

Ky sistem mundëson kryerjen e telefonatave tek call center-i i bankës përkatëse, 

thjesht duke klikuar në një buton të vendosur në faqen Web të vetë bankës. Më poshtë 

po e shpjegojmë më mirë sistemin duke marrë një shembull konkret: 

Një klient që përdor rregullisht internetin, po kërkon për ofertat më të fundit në faqen 

zyrtare të bankës së vet. Gjen diçka që i përshtatet nevojave të tij por kërkon të dijë 

për më shumë informacion. Për këtë arsye i drejtohet call center-it. Këtu është e 

nevojshme që klienti të identifikohet sërisht dhe ti kërkojë operatorit sqarime ose 

informacione të tjera rreth ofertës që ka parë në siten web. Duke përdorur “Call 

center VoIP nëpërmjet WEB ”, të dhënat personale të klientit nxirren nga baza e të 
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dhënave të bankës dhe faqja web që po shihet nga vetë klienti, memorizohet. Këto 

informacione i transmetohen operatorit që do i ofrojë asistencë klientit. 

 

Përfitimet më të rëndësishme nga kjo teknologji e re janë: 

 përfitimet në terma të kohës;  

 klientit nuk i duhet të ripërsërisë as të dhënat e veta, as informacionet për çfarë 

ka nevojë;  

 duke përdorur teknologjine VoIP, kursehet në kostot e telefonatave; 

 nëse klienti ka vetëm një linjë telefonike për tu lidhur me internetin dhe për të 

folur, atëhere përdorimi i VoIP do i zgjidhë punë, pasi ai nuk do të ketë nevojë 

të shkëputet nga interneti për të kryer telefonatën
53

.  

 

Manaxhimi njohurive në formë të zgjuar 

Aplikacione bashkëpunuese dhe të orientuara ndaj shërbimeve, sisteme të 

inteligjencës së biznesit  dhe menaxhimi i njohurive të integruara në ambiente 

shumëkanalëshe, sistemet e menaxhimit të performancës që shërbejnë për të suportuar 

më së miri funksionimin e call center në zgjidhjen e problemit, duke u përpjekur të 

maksimizojnë “zgjedhjen vetëm me një telefonatë”, janë pjesë e marketingut poaktiv. 

Teknologjitë e nevojshme shërbejnë për ti bërë ballë rritjes eksponenciale të 

informacioneve, produktet dhe shërbimet me të cilët operatorët duhet të përballen në 

ndërveprimin me klientin meqënese akoma sot arsyeja kryesore e paaftësise të një call 

center vjen nga koha e harxhuar për të kërkuar informacione ose nga realizimi i 

veprimeve mbi një shumëllojshmëri burimesh dhe instrumentash. 

Një shembull i teknologjive, që kanë impakt të lartë mbi biznesin në terma të 

pakësimit të gabimeve dhe të efiçencës operative, janë teknologjitë e motorëve email 

(email enginee). Këto teknologji lejojnë të proçesojnë dhe ti përgjigjen një numri të 

madh kontaktuesish nëpërmjet postës elektronike (psh reklamë, kërkesa për 

informacion,...) në mënyrë plotësisht të automatizuar dhe me algoritme që 

përmirësojnë performancën në kohë, duke e mbështetur operatorin në aktivitetin e tij, 

dhe llogaritet të kursehet deri në 40% të burimeve.  

Për këtë arsye, zhvillimet teknologjike, janë një hallkë e rëndësishme për të 

përmirësuar performancën dhe aftësinë e ndërveprimit me klientin. Por suksesi i call 

center të bankës rrezikon vazhdimisht dhe nga aftesitë e dëgjimit dhe të shërbimit
54

. 

                                                           
53

  KUHLINS S., GUTACKER D., Web-enable Voice over IP call center, “www.wifo.uni-mannheim.de”, 

2005, pagg. 1-2. 
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Telephone Banking në Shqipëri: situata aktuale 

Nga kërkimet e bëra
55

 në të cilën janë analizuar të gjitha bankat që operojnë në 

Shqipëri rezulton që të gjitha bankat ofrojnë shërbim call center por më tepër si një 

mënyrë e ofrimit të informacionit për klientet e tyre dhe jo si një kanal alternativ 

shpërndarjeje (të integruar me kanalet e tjerë të bankës).  

Bankat kanë një zyrë call center-i (in-house) ku janë të punësuar disa operatorë që 

janë në dispozicion të klientëve për informacione të ndryshme lidhur me bankën, 

ofertat dhe shërbimet e bankës, etj. Klientët telefonojnë në numrat e vënë në 

dispozicion nga banka dhe aty komunikojnë me operatorë për nevojat dhe kërkesat e 

tyre.  

Nga 16 bankat që operojnë sot në Shqipëri rezulton që vetëm një (Tirana Bank) e cila 

ofron shërbim Phone Banking, si një kanal alternativ të ofrimit të shërbimeve, i cili 

komunikon me sistemin bazë dhe kanalet e tjera në kohë reale duke i bërë klientët të 

plotësojnë nevojat dhe kërkesat e tyre 24 orë në ditë/ 7 ditë në javë. 

Ky shërbim u fut në treg në vitin 2008 dhe ka pasur një zhvillim shumë të shpejtë 

duke arritur brenda 4-5 muajve 63,500 përdorues të rregjistruar dhe më shumë se 

66,000 telefonata
56

. 

Kjo bankë i mundëson klientëve të saj që nëpërmjet telefonit (fiks apo celular) të 

aksesojnë llogarinë e tyre bankare dhe të urdhërojnë pagesa, transferta si dhe të marrin 

informacione lidhur me llogaritë e tyre, depozitat, kreditë etj. 

Klienti identifikohet në sherbimin phone banking nëpërmjet PIN-it të kartës së tij te 

debitit.  

Shërbimi Informativ 

Nisur nga përbërja e ofertës së shërbimeve informative nëpërmjet kanaleve telefonike, 

vemë re shumëllojshmëri të shërbimeve të ofruara, nëpërmjet krijimit të qëndrave 

telefonike (call center) bankare, të bazuara këto mbi struktura kontaktesh dhe 

organizimi të telefonatave hyrëse me ndërmjetësinë e operatorëve apo sistemeve (IVR)  

Interactive Voice Response.   

Shërbimet Informative që ofrojnë bankat nëpërmjet phone banking/call center: 

 Informacion për shërbimet/produktet e bankës 

 Informacion për ofertat më të fundit të bankës 

 Njoftim për humbje karte 

 Balancën dhe lëvizjet e llogarive 

                                                                                                                                                                      
54

 SANDEI V., Valore umano e tecnologia: raggiungere eccellenza del servizio e profittabilità con il 

contactëcenter, 54-56. 

55
 Kerkimet bazohen ne raporte te marra nga Banka e Shqiperise. 

56
 PireusGroup Bank, raporti vjetor 2008 
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 Balancën e kartave të debitit dhe kreditit etj 

Shërbimet Dispositivi 

Oferta bazë e shërbimeve dispozitive të “phone banking” është e kufizuar në dy 

funksionalitete bazë, transferta dhe kryerje pagesash. Përkundrejt kanalit të internetit, 

vihet re një diversifikim më i vogël i funksionaliteteve të ofruara nëpërmjet phone 

banking, të cilat janë më të fokusuara në operacionet tradicionale të ofruara me anë të 

kanaleve direkte. 

Në këto raste, shërbimi ofrohet vetëm nëpërmjet operatorëve dhe jo nëpërmjet IVR 

për shkak të kufizimeve teknologjike në mbështetjen e nivelit të nevojshëm interaktiv 

për ofrimin e shërbimeve dispozitive.   

Shërbimet Dispozitive që ofrojnë bankat nëpërmjet phone-banking/call center: 

 Transferta ndërmjet llogarive personale ose brenda bankës 

 Transferta kombëtare dhe ndërkombëtare 

 Pagesë e kartave të kreditit 

 Shlyerjen e kësteve të kredisë 

 Pagesa për telefonitë celulare (Vod, AMC,Eagle) etj 

Megjithë avantazhet dhe lehtesitë që ofron ky kanal shërbimi, si dhe një përdorim 

shumë të gjërë të mjeteve komunikuese (telefon fiks, celular), duket se tregu në 

Shqipëri nuk e ka përkrahur akoma si kanal alternativ për të kryer nevojat e klientit. 

Transfertat dhe pagesat nëpërmjet Phone-Banking sipas të dhënave nga Banka e 

Shqipërisë zënë një përqindje pothuajse të pakonsiderueshme. Arsyet janë të shumta, 

psh klientët janë pak skeptik ndaj teknologjive të reja, ato tregojnë pasiguri në 

kryerjen e transfertave me anë të një mjeti komunikimi, mos informim i mjaftueshëm 

lidhur me këtë shërbim, etj. 
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Figura 23 Rrjedha e punës në telephone banking 

 

Automatizimi i shërbimit në thirjet dalëse në një bankë të nivelit të dytë 

Sfida kryesore në ndërveprimin me zërin e një përdoruesi është varësia nga folësi. 

Çdo folës ka zë, kualitet, amplitudë dhe frequencë të ndryshme. Qëllimi i 

ndërveprimit me folësin pa praninë e një agjenti real është të realizojmë një aplikim 

që bën të mundur kapërcimin e këtyre vështirësive dhe ofrimin e shërbimeve të tilla 

duke marrë parasysh që klienti të mos e kuptojë diferencimin e interaksionit me një 

makinë apo me një agjent për shërbime specifike. 
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Thirje automatike dalëse për mbledhjen e detyrimeve ose njoftime të 

përgjithshme ndaj klientëve. 

Për të realizuar këtë shërbim sistemi call center duhet të kryejë telefonata të 

skeduluara tek klientet për ti kujtuar ata rreth datës së fundit të pageses së këstit të 

kredisë dhe detyrimeve të kartave të kreditit. Skema 24 përshkruan një shembull 

integrimi të mbledhjes së pagesave duke përdorur Voice XML. Sistemi call center 

merr nga sistemi bazë i bankës informacion për detajet e pagesës për një klient id dhe 

gjen numrin e telefonit duke përdorur id e klientit. Më pas sipas skedulimit të kohës 

telefonon klientin dhe flet tek ai mesazhin i cili përmban fraza statike te 

pararregjistruara të cilat lidhen me informacionin e gjeneruar dinamik si shuma për tu 

paguar, data e fundit e pagesës gjithashtu dhe rrugët alternative të kryerjes së kësaj 

pagese.  

Figura 24 Mbledhja pagesave duke përdorur Voice XML 
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Telefonata dalëse për konfirmimin e transaksioneve me karta  

Shumica e institucioneve financiare lëshuese të kartave të debitit dhe kreditit për 

mbrojtjen e kartëmbajtesve nga fraud ndërtojnë mekanizma kontrolli për të 

parandaluar humbjet dhe kontrollin e fraudit nga përdorimi i kartave. Skema 25 

përshkruan një shembull integrimi të mekanizmit të kontrollit duke përdorur Voice 

XML. Mekanizmi kontrollit konsiston në disa rregulla të paracaktuara mbi bazën e 

disa kritereve të cilat mund të klasifikojnë një transaksion me rrezik dhe të dyshimtë. 

Detyra e sistemit të call center është të kryejë një telefonatë sa herë që një kusht i tillë 

është përmbushur dhe pranon përgjigjet nga kartëmbajtesi në dy mënyra: duke 

shtypur një buton në telefon për të bërë përzgjedhjen ose nëpërmjet teknologjisë së 

njohjes së zërit në bazë të përzgjedhjes. 

Figura 25 Mekanizmi i kontrollit duke përdorur Voice XML 

 

Kodi 1 i sjellë si shembull ështe marrë nga sistemi call center-it dhe është modifikuar 

për të ilustruar leximin e informacionit mbi një transaksion të kryer nga klienti 

nëpermjet kartës së tij të kreditit. (komanda prompt) Programi deklaron paraprakisht 

një gramatikë me dy vlera të mundshme nga tonet DTMF (tasta e telefonit), 1 për të 

konfirmuar transaksionin dhe 2 për të raportuar një transaksion të paautorizuar. Vlera 

e dhënë nga përdoruesi ruhet në variablin answer (<field name=”answer”>). Në varësi 

të vlerës së dhënë nga përdoruesi programi bën një kërkesë në një faqe web për 

trajtimin e përgjigjes në të dy rastet. 

Kodi 1 

<form id=”confirm_transaction”> 

<field name=”answer”> 

<prompt> 

Your credit card ending with numbers <?php echo card_number($tid); ?>  is used on 

<?php echo transaction_time($tid); ?>   
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The amount of the transaction is <?php echo transaction_amount($tid); ?>  <?php 

echo transaction_currency($tid); ?>  .  

The merchant is <?php echo transaction_merchant($tid); ?>  . 

Press 1 if you have made the transaction or press 2 to report as unauthorized 

transaction. 

</prompt> 

 

<grammar mode="dtmf" version="1.0" root="root"> 

  <rule id="root" scope="public"> 

    <one-of> 

      <item> 1 2 </item> 

    </one-of> 

  </rule> 

</grammar> 

<if cond=”answer==1”> 

<goto expr=”’http://mybank.com/transaction/confirmation/?id=1043&status=1’”/> 

<else/> 

<goto expr=”’http://mybank.com/transaction/confirmation/?id=1043&status=2’”/> 

</if> 

</field> 

<nomatch> 

We could not hear you. 

<reprompt/> 

</nomatch> 

?> 

 

Ndërsa kodi 2 është sjellë për të treguar aftësitë e Voice XML për të kuptuar 

përgjigjen me zë të përdoruesit. Në këtë rast përdoruesi në vend të tastave të telefonit 

përgjigjet me ze Yes ose NO 
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Kodi 2 

<form id=”confirm_transaction”> 

<field name=”answer”> 

<prompt> 

Your credit card ending with numbers 214  is used on March 3 2014  at 12 past 20 

The amount of the transaction is 200 euro.  

The merchant if Facebook Adds. 

Press 1 if you have made the transaction or press 2 to report as unauthorized 

transaction. 

</prompt> 

<grammar> 

<![CDATA[ 

 [ 

 [yes yeah]   { <option  “yes” >} 

 [no  not]   { <option  “no” >} 

 ] 

]]> 

</grammar> 

<if cond=”answer==’yes’”> 

<goto expr=”’http://mybank.com/transaction/confirmacion/?id=1043&status=1’”/> 

<else/> 

<goto expr=”’http://mybank.com/transaction/confirmacion/?id=1043&status=2’”/> 

</if> 

</field> 

<nomatch> 

We could not hear you. 

<reprompt/> 

</nomatch> 

?> 
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Automatizimi i shërbimit në thirjet hyrëse në një bankë të nivelit të dytë 

Në mënyrë që të sigurojnë klientëve të tyre akses të informacionit shumë institucione 

financiare mund të ofrojnë përmes sistemit call center transaksione të automatizuara 

të cilat mund të shmangin nevojën për të pritur për një përfaqësues call center-i në 

dispozicion. Më poshtë do të demonstrojmë një kod shembull nga sistemi i qendrës së 

thirrjes në të cilën konsumatori përdor numrin e telefonit për të thirrur bankën dhe 

autentifikohet nëpërmjet të dhënave të tij në mënyrë që të marrë informacion për 

gjëndjen e llogarisë.  

Siç shpjegohet në figurën 26, gateway interpreton përgjigjen e ardhur dhe e kalon atë 

në server në mënyrë që aplikimi të mund ta kuptojë 

Figura 26 Sistemi call center  

 

Më poshtë tregohet kodi shembull që bën të mundur marrjen e kodit të klientit  

<form id=”customer_service”> 

<field name=”customer_code”  type="digits?minlength=9;maxlength=9" > 

<prompt> 

Welcome to Bank phone service. 

Please provide your customer code. 

</prompt> 

<grammar src="builtin:dtmf/digits" /> 

 

<goto expr=”’http://mybank.com/customer/verify.php?code=’+customer_code”/> 

</field> 

<noinput> 

Please key your customer code 

<reprompt/> 

</noinput> 
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2- verify.php 

<?php 

if (!customer_code($_REQUEST[‘customer_code’])) 

echo ‘ 

<audio> 

Your customer code is not correct 

</audio> 

<form id=”customer_service”> 

<field name=”customer_code”  type="digits?minlength=9;maxlength=9" > 

<prompt> 

Please provide your customer code. 

</prompt> 

<grammar src="builtin:dtmf/digits" /> 

 

<goto expr=”’http://mybank.com/customer/verify.php?code=’+customer_code”/> 

</field> 

<noinput> 

Please key your customer code 

<reprompt/> 

</noinput> 

 

?> 

Else 

<audio> 

Your customer code verified 

</audio> 

<form id=”customer_service”> 

<field name=”customer_pin”  type="digits?minlength=4;maxlength=4" > 

<prompt> 

Please enter your pin code. 

</prompt> 

<grammar src="builtin:dtmf/digits" /> 

 

<goto expr=”’http://mybank.com/customer/verifypin.php?pin=’+customer_pin”/> 

</field> 

<noinput> 

Please key your pin code 

<reprompt/> 

</noinput> 
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3- verifypin.php 

<?php 

if (!customer_pin($_REQUEST[‘customer_pin’])) 

echo ‘ 

<audio> 

Your customer pin is not correct 

</audio> 

<form id=”customer_service”> 

<field name=”customer_pin”  type="digits?minlength=9;maxlength=9" > 

<prompt> 

Please provide your customer pin. 

</prompt> 

<grammar src="builtin:dtmf/digits" /> 

 

<goto expr=”’http://mybank.com/customer/verifypin.php?code=’+customer_pin”/> 

</field> 

<noinput> 

Please key your pin code 

<reprompt/> 

</noinput> 

 

?> 

Else 

<audio> 

Your pin code is verified 

</audio> 

<audio> 

Welcome <?php echo customer_name();?> 

</audio> 

<form id=”requested_service”> 

<field name=”answer” > 

<prompt> 

Press 1 for your account balance  

Or 2 to exit. 

</prompt> 

<grammar mode="dtmf" version="1.0" root="root"> 

  <rule id="root" scope="public"> 

    <one-of> 
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      <item> 1 2 </item> 

    </one-of> 

  </rule> 

</grammar> 

<if cond=”answer==1”> 

<goto expr=”’http://mybank.com/account/get_balance?cid=<?php echo 

customer_code();?>’”/> 

<else/> 

<audio> 

Thank you for using our phone service system. 

</audio> 

</if> 

</field> 

 

4- get_balance.php 

<?php 

$balance=get_account_balance($_REQUEST[‘customer_code’]); 

echo “ 

<audio> 

Your account balance is $balance. 

</audio> “; 

?> 

Kapitulli 9 – Siguria e informacionit në shërbimet bankare  

Si rezultat i rritjes së elementeve të sigurisë nga ana e lëshuesve të kartës ashtu dhe në 

terminal-et që pranojnë kartat, krimi është fokusuar kryesisht në blerjet online dhe në 

bankingun nëpërmjet internetit. 

Si pasojë me qëllim rritjen e sigurisë në pagesat online institucionet e pagesave si 

VISA dhe MasterCard kanë ofruar zgjidhje të cilat mbrojnë kartëmbajtësin nga 

përdorime të paautorizuara të kartës gjatë blerjeve online. Konkretisht ne do të 

prezantojmë dy zgjidhjet që ofrohen nga VISA me anë të Verified by VISA dhe 

MasterCard me anë të 3D secure. 

Implementimi i sigurisë së informacionit në bankën e nivelit të dytë 

Për të ofruar një ambjent sa më të sigurt dhe ulur mundësinë e humbjeve që në fillimet 

e saj banka e pa të arsyeshme të investonte në teknologjitë më të fundit. Në këto 

kushte kartat e lëshuara ishin EMV (chip dhe PIN). Në të njëjtën mënyrë dhe 

teknologjia e përdorur për terminal-et e pranimit të kartave përmbushte standartet 

EMV. Në vitet e para kur në tregun vendas bankat e tjera nuk ofronin të njëjtat kushte 

niveli i sigurisë ishte i mjaftueshëm. Zhvillimet e fundit në bankat e tjera të cilat u 

orientuan në ndryshimin e teknologjive të përdorura sollën dhe çorientimin e 
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keqëbërësve të cilat kërkuan mundësi të tjera për të përfituar. Risku më i madh 

qëndronte në pëdorimin e kartave për blerjet në internet. Për të ritur sigurinë dhe ulur 

mundësinë e humbjeve banka implementoi shërbimin Verified by Visa dhe 

MasterCard Secure Code. 

Rekomandimet e VISA  

Verified by Visa mbron kartën nga përdorimi i paautorizuar dhe ofron siguri për 

transaksionet online. 

Proçesi kërkon që kartëmbajtësi të rregjistrohet në Verified by Visa, dhe çdo blerje që 

mund të kryhet me kartë online do të jetë një blerje e sigurt. 

Verified by Visa përfshin dy hapa të shpejtë në autentifikimin e blerjes: 

 Fillimisht kartëmbajtësi do të shohë një mesazh personal të cilën kartëmbajtësi e ka 

plotësuar në mometin e rregjistrimit në Verified by Visa, informacion ky që dihet 

vetëm nga kartëmbajtësi dhe banka e kartëmbajtesit. Kjo siguron që ekrani i sigurisë 

që paraqitet tek klienti është real dhe jo i falsifikuar. 

 Hapi i dytë është që kartëmbajtësi do të vendosë fjalëkalimin e tij të përcaktuar në 

momentin e rregjistrimit në Verified by Visa 

Në varësi të bankës, ekrani i Verified by Visa security do të duket: 
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 Si funksionon Verified by VISA? 

Verified by Visa është një shtresë sigurie shtesë, duke shtuar dhe një hap shtesë për të 

proçesuar një pagesë online. 

Menjëherë sapo kartëmbajtesi rregjistrohet në Verified by VISA, karta VISA do të 

punojë normalisht dhe kartëmbajtësi do të mund ta përdorë atë dhe në tregtarë të cilët 

nuk e ofrojnë Verified by VISA. 

Hap mbas hapi më poshtë shpjegohet proçesi i Verified by VISA: 

 Zgjidhni çfarë dëshironi të blini online 

 Shkoni në proçesin ku do të kryeni pagesën  

 Vendosni të dhënat e kartës tuaj VISA si zakonisht 

 Website do të tregojë nëse ofron ose jo Verified by Visa 

Emri dyqanit 

qe po blini 

Logo e bankes 

Shuma e 

blerjes 

Ora e 

transaksionit 

4 Nr e fundit 

te kartes 

Mesazh 

personal i 

percaktuar ne 

momentin e 

rregjistrimit 
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 Ju do të shihni mesazhin personal i cili është plotësuar në momentin e rregjistrimit 

tuaj në Verified by VISA- kjo ju siguron ju se ky është lëshuesi juaj i kartës i cili 

kërkon fjalëkalimin që keni vendosur në proçesin e rregjistrimit të Verified by VISA 

 Vendosni fjalëkalimin dhe përfundoni proçesin 

 Identifilimi juaj përfundon dhe pagesa juaj është përfunduar në mënyre të sigurt. 

Rekomandime për blerje të sigurt online 

Nëse një kartëmbajtës dëshiron të përdorë kartën VISA në një website që nuk ofron 

Verified by VISA rekomandimet janë si mëposhtë: 

 Blini në dyqane virtuale që ju njihni dhe sigurohuni që ato shitës ka reputacion dhe 

është i besueshëm. 

 Mbani të dhënat e transaksioneve tuaja online duke përfshirë dhe të dhënat e adresës 

së website të dyqanit online që keni bërë blerjen. Shumica e dyqaneve online dërgojnë 

email tek klientët në të cilën jepen të dhënat e përmbledhura të blerjes- sigurohuni që 

e ruani këtë email ose e printoni atë. 

 Përpara se të blini, lexoni kushtet e dërgimit dhe kthimit të cilat duhet të jenë në 

website e tregtarit. A është e mundur që mallrat që nuk ju pëlqejnë ti ktheni mbrapsh? 

Nëse sendet janë të gabuara, a mund të merrni ju rimbursim dhe kreditim? 

 Website e tregtarëve duhet të kenë gjithashtu informacion në lidhje me mundesitë e 

dërgeses dhe koston, monedhat që pranojnë dhe taksat që aplikojnë. 

 Kërkoni për një numër telefoni ose adresë email dhe shkruajuni atyre nëse keni 

ndonjë pyetje. 

 Sigurohuni që të dhënat e kartes tuaj do të enkriptohen në mënyrë të sigurt përpara se 

të dërgohen në internet – kërkoni për një çelës të kyçur në fund të dritares së browser-

it ose kontrolloni adresën e website e cila duhet të fillojë me  https:// në vend http:// 

 Përdorni versionin më të fundit të browser-it dhe kontrolloni sistemin operativ të 

kompjuterit tuaj është koherent me ndryshimet më të fundit. 

Rekomandimet  e MasterCard 

Për blerje online në një ambjent të sigurt ashtu sikurse dhe VISA dhe MasterCard 

ofron shërbimin 3D secure nëpërmjet të ashtuquajturit MasterCard Secure Code.  

Sherbimi funksionon njësoj si dhe Verified by VISA. 
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Konkluzione 

Zhvillimet e vrullshme teknologjike që kanë ndodhur në dy dekadat e fundit kanë 

ndryshuar sjelljen konsumatore të klientëve të shërbimeve bankare në Shqipëri. Më 

shumë persona kanë mundësinë hyrje në internet dhe e përdorin atë gjithmonë e më 

shumë për çështje të ndryshme. Gjithashtu web-i është kthyer në një medium të 

rëndësishëm ku shumë institucione publike po ofrojnë shërbime të qeverisjes për 

publikun. Bizneset dhe korportat në përgjithësi po e shfrytëzojnë web-in si një kanal 

ku ata mund të përcjellin mesazhet e tyre promocionale e pse jo një kanal për të 

tërhequr klientelë të re dhe madje për të realizuar transaksione biznesi. Në këtë kuadër 

institucionet bankare në Shqipëri në mënyrë të veçantë pas vitit 2007 kanë studiuar 

metoda dhe produkte të reja për të qënë më pranë klientelës së tyre për shërbimet 

bankare. Ky punim paraqet një përshkrim të mundësive për ofrimin e shërbimeve 

bankare nëpërmjet një modeli të ri bankingu që bazohet në teknologji. Ofrimi i 

shërbimeve bankare pa ndërmjetësinë apo kontaktin e drejtpërdrejtë me punonjësin e 

bankës duke i lejuar klientit aksesin e shërbimeve nëpërmjet teknologjisë së 

informacionit këerkon së pari një model të ri të procesit të punës dhe sisteme 

informatike të sofistikuara të cilat ndërsa shfrytëzojnë mundësitë e ofruara nga 

zhvillimi i vrullshëm i teknologjisë janë në gjendje të përballen me sfida të shumta që 

lindin si pasojë e përdorimit të saj. 

Punimi dokumenton një punë disa vjecare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri 

me synim konceptimin dhe implementimin e kanaleve alternative për ofrimin e 

shërbimeve bankare në Shqipëri. 

Nga një analizë e bërë për përdorimin e internetit në Shqipëri në dy dekadat e fundit 

rezultoi që bankat duhet të zgjerojnë shërbimet nëpërmjet kanaleve të reja alternative 

për tju përshtatur kërkesave të klientelës së tyre si dhe për të konkuruar për zgjerimin 

e clientelës ekzistuese. Modeli i ri i bankingut duhet të përfshijë së paku disa kanale 

alternative bazë për ofrimin e shërbimeve alternative ndër të cilat: 

1. Shërbimin nëpërmjet makinave automatike (ATM) 

2. Shërbimin nëpërmjet terminaleve të  pagesës në pikat e shitjes (POS) 

3. Shërbimin e bankingut nëpërmjet internetit 

4. Shërbimin e bankingut nëpërmjet mobile 

5. Shërbimin e bankingut nëpërmjet SMS 

6. Shërbimin e përpunimit të pagesave elektronike në aplikacionin e tregtisë 

elektronike 

7. Shërbimin nëpërmjet një qëndre telefonatash 

Implementimi i këtyre shërbimeve kërkon një njohje të mirë të teknologjisë , një 

planifikim të kujdesshëm dhe një trajtim paraprak i cështjeve të sigurisë që lidhen me 

ofrimin e shërbimit të bankingut nëpëmjet këtyre kanaleve alternative.  
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Shërbimet bankare janë të rregulluara nëpërmjet rregulloreve dhe autorizimeve të 

autoriteteve mbikqyrëse të kompanive lëshuese të kartave etj. Për këtë arsye bankat 

duhet të jenë të kujdesshme në plotësimin e standarteve të sigurisë dhe procedurave, 

standarte të cilat ekzistojnë tashmë prej vitesh në nivel global për industrinë e 

shërbimeve financiare. 
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Përmbledhje 

Zhvillimet e vrullshme teknologjike që kanë ndodhur në dy dekadat e fundit kanë 

ndryshuar sjelljen konsumatore të klientëve në shërbimeve bankare në Shqipëri. Më 

shumë persona kanë mundësinë hyrje në internet dhe e përdorin atë gjithmonë e më 

shumë për çështje të ndryshme. Gjithashtu web-i është kthyer në një medium të 

rëndësishëm ku shumë institucione publike po ofrojnë shërbime të qeverisjes për 

publikun. Bizneset dhe korporatat në përgjithësi po e shfrytëzojnë web-in si një kanal 

ku ata mund të përcjellin mesazhet e tyre promocionale e pse jo një kanal për të 

tërhequr klientelë të re dhe madje për të realizuar transaksione biznesi. Në këtë kuadër 

institucionet bankare në Shqipëri në mënyrë të veçantë pas vitit 2007 kanë studiuar 

metoda dhe produkte të reja për të qënë më pranë klientelës së tyre për shërbimet 

bankare.  

Ky punim paraqet një përshkrim të mundësive për ofrimin e shërbimeve bankare 

nëpërmjet një modeli të ri bankingu që bazohet në teknologji. Ofrimi i shërbimeve 

bankare pa ndërmjetësinë apo kontaktin e drejtpërdrejtë me punonjësin e bankës duke 

i lejuar klientit aksesin e shërbimeve nëpërmjet teknologjisë së informacionit kërkon 

së pari një model të ri të proçesit të punës dhe sisteme informatike të sofistikuara të 

cilat, ndërsa shfrytëzojnë mundësitë e ofruara nga zhvillimi i vrullshëm i teknologjisë 

janë në gjendje të përballen me sfida të shumta që lindin si pasojë e përdorimit të saj. 

Punimi dokumenton një punë disa vjeçare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri 

me synim konceptimin dhe implementimin e kanaleve alternative për ofrimin e 

shërbimeve bankare në Shqipëri. 
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Abstract 

Rapid technological developments that have occurred in the last two decades have 

changed consumer behavior of customers in banking services in Albania. More people 

have Internet access opportunity and use it more and more on various issues. Also the 

web has become an important medium where public institutions are providing 

government services to the public. Businesses and corporations in general are using 

the web as a channel where they can deliver their promotional messages and why not 

a channel to attract new clientele and even to conduct business transactions. In this 

framework, the banking institutions in Albania in particular after 2007 have studied 

new methods and products to be closer to their clients for banking services 

This paper presents an overview of the opportunities to provide banking services 

through a banking model that is based on new technology. Providing banking services 

without the mediation or direct contact with bank employees allowing the client 

access services through information technology first requires a new model of working 

process and sophisticated computer systems which, while exploiting the opportunities 

offered by the rapid development of technology are able to cope with the challenges 

that arise as a result of its use. The paper documents work done for some years in a 

commercial bank in Albania with a view to the conception and implementation of 

alternative channels for providing banking services in Albania. 

 


