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Fjala e Autorit
Që me shpikjen e kompjuterit të parë, njerëzimi kuptoi se jeta në tokë do të
ndryshonte rrënjësisht. Revolucioni kompjuterik i dekadave të kaluara, ka sjellë
ndryshime të shumta në mënyrën se si njerëzit komunikojnë dhe organizojnë jetën
dhe veprimtaritë e tyre të përditshme. Me zhvillimin e teknologjive të informimit në
përgjithësi, dhe me disejnimin e rrjetit të parë kompjuterik, në botë, nëpërmjet një
gjuhe të re komunikimi, u mposhtën si barrierat gjeografike, po ashtu edhe barrierat
kohore në komunikimin e përditshëm digjital. Ky komunikim pakufi ndërmjet
kompjuterëve, drejtpërsëdrejti rezultoi me komunikimin pakufi në mes njerëzve. Më
vonë, përveç rrjeteve të specializuara, me zhvillimin e Internetit, revolucioni i
teknologjive të informimit ishte edhe më i vrullshëm.
Interneti si medium komunikues, me mundësitë e veta, bëri revolucion edhe në
mënyrën e të bërit biznes, aq sa të shtyjë një numër shumë të madh ekonomistësh të
deklarojnë se, pas vitit 2000 biznesi që nuk do të jetë në Internet, nuk do të jetë
biznes fare, sepse nuk do të mund të ekzistonte.
Andaj, nëpërmjet këtij libri, lexuesit mund të hasin disa nga elementet kryesore dhe
më të rëndësishme të zhvillimit të biznesit nëpërmjet rrjeteve, dhe modeleve të
biznesit elektronik. Ky tekst, është i disejnuar që t’ju vijë në ndihmë studentëve që
ndjekin lëndën “biznesi elektronik” apo ”tregtia elektronike”, studentëve të
Magjistraturës në Biznes, Menaxhment, Marketing, Administrim Biznesi, Komunikim
dhe Sisteme të Informimit. Edhe pse ky tekst është i disejnuar për qëllime
akademike, çështjet e shqyrtuara në te janë tërheqëse edhe për afaristët që duan të
mësojnë më shumë për biznesin elektronik, dhe pse jo të ndërmarrin hapa drejt
implementimit të projekteve konkrete lidhur me biznesin e tyre, bazuar në modelet
biznesore që do t’i hasin në këtë libër.
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Objektivat mësimore të kapitullit të parë:
Në këtë kapitull do të mund të:
• Dalloni tregtinë elektronike nga biznesi elektronik,
• Përshkruani dhe diskutoni llojet e tregtisë elektronike,
• Njiheni me teknologjitë mbështetëse të tregtisë elektronike,
• Definoni llojet e organizatave në tregtinë elektronike,
• Dalloni tregtinë elektronike të plotë nga ajo e pjesërishme,
• Mësoni për efektet ekonomike të tregtisë elektronike,
• Bëni vlerësimin e modeleve të biznesit elektronik.

I. Hyrje në biznesin elektronik
Tregtia elektronike apo biznesi elektronik, është një metodologji moderne e cila
adreson përdorimin e teknologjive të informimit si një mundësues (përkrahës)
esencial për bizneset. Ndikimi i biznesit elektronik (angl. e-business) në blerjet,
shitjet, bashkëpunimin në mes bizneseve, lidhjen e marrëveshjeve, vendim-marrje,
dhe dërgimin e shërbimeve të ndryshme, është aq gjithëpërfshirës saqë nuk ka
mbetur organizatë që ka shpëtuar pa u prekur nga një ndikim i tillë. Shumica e
organizatave kanë marrë parasysh fuqinë e biznesit elektronik, prandaj janë
angazhuar në zhvillimin e mëtutjeshëm të lidhjeve elektronike në Internet. Pjesa
dërmuese e këtyre organizatave (kompanive), kanë nevojë për një udhëheqje efikase
dhe specifike me qëllim të përkrahjes apo ndjekjes në rrugë të drejtë të kësaj forme
të re të të bërit biznes.
Tregtia elektronike po ndryshon të gjitha lëmenjtë funksional të biznesit dhe qëllimet
e rëndësishme të bizneseve, duke filluar që nga reklamimi deri tek pagesa e
faturave. Ajo gjithashtu ndryshon edhe fytyrën e teknologjive të informimit në
përgjithësi, dhe vendim-marrjen në veçanti. Tregtia elektronike i përkrahë si
funksionet interne të biznesit, ashtu edhe ato eksterne të sajë (Haag, 2000).
Përderisa tregtia elektronike eksterne, fokusohet në përdorimin e teknologjive të
informimit me qëllim të përkrahjes së mënyrës se si biznesi komunikon me tregun,
tregtia elektronike interne, fokusohet në përdorimin e teknologjive të informimit me
qëllim të përkrahjes së proceseve interne, funksioneve dhe operacioneve. 1
Natyra e konkurrencës ndryshon gjithashtu në mënyrë drastike, falë kompanive të
rreja në rrjet (angl. online companies), modeleve të rreja të biznesit dhe diversitetit të
produkteve dhe shërbimeve të bazuara në tregti elektronike.
Tregtia elektronike ofron mundësi jo-paralele për kompanitë për tu zhvilluar
ndërkombëtarisht me kosto të vogël, të rrisin pjesëmarrjen e vet në treg, dhe të
reduktojnë kostot. Përfundimisht, tregtia elektronike është shumë e lidhur me
vendim-marrjen dhe asiston apo i ndihmon proceset e vendim-marrjes për
organizatat e ndryshme dhe klientët.

1

Sipas Haag në “Management Information Systems”, McGrawHill, 2000
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Shumica e korporatave më në zë në botën e teknologjive të Informimit dhe të
komunikimit, me sukses janë transformuar sipas trendeve të ekonomisë së re
digjitale. Pyetja shtrohet se çka mund të mësojmë ne nga ky sukses?, Cilat janë
vështirësitë që duhet përballuar?, Çfarë përgatitje paraprake duhet pasur parasysh?,
Cilat janë faktorët kritik për sukses?, etj.
Me qëllim që t’ju përgjigjemi pyetjeve të këtilla, në vazhdim të këtij teksti do të
mundohemi që të përshkruajmë proceset më të rëndësishme të biznesit elektronik,
dhe sfidat e implementimit të modeleve të ndryshme të të bërit biznes në rrjet.
Duke u nisur nga fakti se tregtia elektronike zhvillohet në një sërë mënyrash duke u
bazuar në një sërë teknologjish të informimit dhe të komunikimit, ekzistojnë një sërë
definicionesh që përshkruajnë atë.

I.1. Definicionet e tregtisë elektronike
Tregtia elektronike (angl. E-commerce). Përshkruan procesin e blerjes, shitjes,
transferimit, apo këmbimit të produkteve, shërbimeve, dhe/ose informatave
nëpërmjet rrjeteve kompjuterike (si intranetet, ekstranetet, etj.) përfshirë këtu edhe
Internetin. Tregtia elektronike ka të bëjë me këmbimin e informatave të digjitalizuara
në mes të palëve, është e përkrahur nga teknologjia, dhe përfshinë aktivitetet
brenda-organizacionale dhe jashtë-organizacionale që mbështesin këmbimin.
Karakteristikat kryesore të tregtisë elektronike kanë të bëjnë me proceset biznesore,
shërbimet, të mësuarit, bashkëpunimin dhe komunitetet.
Tregtia elektronike zakonisht “ngatërrohet” me biznesin elektronik në aspekt
përmbajtësor.
Biznesi Elektronik (angl. E-Business). Disa njerëz mendojnë se termi tregti
elektronike është shumë i fokusuar, dhe bazohet kryesisht në procesin e shit-blerjes
ndërmjet partnerëve të biznesit. Së këndejmi, lind nevoja e përdorimit të emërtimit
biznes elektronik (e-biznes) si më adekuat. E-biznesi i referohet një definicioni më të
gjerë të tregtisë elektronike, jo vetëm blerjes dhe shitjes së të mirave dhe
shërbimeve, por edhe përkushtimit ndaj konsumatorëve, bashkëpunimi me partnerët
e biznesit, realizimi i e-mësimit (mësimi në rrjet apo online), dhe realizimi i
transaksioneve elektronike brendapërbrenda organizatës (Turban, 2006). Disa të
tjerë e shohin e-biznesin si diçka tjetër nga aktivitetet e blerjes dhe shitjes në
Internet, siç janë bashkëpunimi dhe aktivitetet ndër-biznesore. Në vazhdim ne do të
përdorim kuptimin më të gjerë të tregtisë elektronike, atë të e-biznesit, por që të dy
termet do të përdoren në mënyrë të këmbyeshme.

I.2. Tregtia elektronike e plotë dhe ajo parciale
Tregtia elektronike mund të marrë disa forma, varësisht prej shkallës së digjitalizimit
(transformimit nga ajo fizike në digjitale) të :
1. produkteve (shërbimeve) të shitura,
2. proceseve, dhe
3. ndërmjetësve (agjentëve).
Choi (Choy, K.L.) në vitin 1997, krijoi një kornizë që shpjegon konfiguracionet e
mundshme të këtyre tri dimensioneve. Një produkt mund të jetë fizik apo digjital,
procesi mund të jetë fizik apo digjital, dhe agjenti (ndërmjetësi) mund të jetë fizik dhe
digjital. Në tregtinë tradicionale që të tria këto dimensione janë fizike, dhe në tregtinë
8
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elektronike të plotë që të tre dimensionet janë digjitale. Të gjitha kombinimet tjera
përfshijnë një përzierje apo hibrid të dimensionit fizik dhe digjital. Nëse kemi të bëjmë
së paku me një dimension digjital atëherë kemi të bëjmë me tregti elektronike, por
parciale apo të pjesërishme. Psh., me rastin e blerjes së një tufe lulesh nga
flowershop.com.mk, apo një libër nga Alibris.com, kemi të bëjmë me tregti
elektronike të pjesshme, pasi që, dërgesa e mallit bëhet fizikisht nga ana e DHL apo
postës së shpejtë. Nga ana tjetër blerja e një libri në formë elektronike, apo një
softueri nëpërmjet Internetit, nga Amazon.com, është tregti elektronike e plotë, për
shkak se porosia, dërgimi, pagesa dhe transferi i parave bëhet në mënyrë elektronike
në rrjet (online), edhe pse veprimtaria e kësaj ndërmarrje është më tepër e llojit
pjesërisht digjital po të analizohet se pjesa dërmuese e të ardhurave vjen nga shitja e
produkteve fizike, që rrjedhimisht bën modelin biznesor të Amazon.com të llojit
pjesërisht digjital.

Figura 1 Dimensionet e tregtisë elektronike

I.3. Organizatat e tregtisë elektronike
Organizatat e pastra fizike (korporatat) na referohen si brick&mortar organizata
apo ‘ekonomi e vjetër’, përderisa kompanitë e angazhuara vetëm me tregti
elektronike quhen organizata virtuale apo kompani ‘me lojë të pastër’ (angl. ‘pure
play’).
Click&Mortar organizatat (apo click&brick) bëjnë disa aktivitete të tregtisë
elektronike, por biznesi primar i tyre realizohet në botën fizike. Shumë kompani të
llojit brick&mortar gradualisht po kalojnë në ato të llojit click&mortar (psh. Wal-Mart
Online, Dell online, Nike online, etj.).

I.4. Ekonomiksi i tregtisë elektronike
Modelet biznesore dhe aplikacionet e tregtisë elektronike kanë mundësi të
ndryshojnë një sërë faktorësh ekonomikë dhe lidhjesh tregtare. Kjo, në esencë,
paraqet përparësitë e tregtisë elektronike ndaj tregtisë se zakonshme. Pasi që kostot
e realizimit të transaksioneve elektronike, dërgesës së përmbajtjes në formë
elektronike klientëve individual, janë shumë të ulëta, si pasojë kemi rritje shumë të
shpejtë të tregtisë elektronike.
9
CopyRight©2008 Mr. Besim V. Abdullai

Biznesi elektronik

Draft 0.8

Figura 2 Kurba e kostos mesatare për produktet e zakonshme dhe digjitale
Ambienti ekonomik i tregtisë elektronike është shumë i gjerë dhe i diversifikuar. Në
vazhdim ne do të paraqesim kuptime ekonomike nga teoria mikroekonomike, duke
filluar nga formula:
Fitimi = Të hyrat – Prodhimi – Kostot e transaksioneve
Tregtia elektronike ndihmon në uljen e kostove, rritjen e të hyrave dhe rrjedhimisht
rritjen e fitimit.

I.4.1. Reduktimi i kostove të prodhimit
Kostot e prodhimit janë kostot e nevojshme për prodhimin e një produkti apo
shërbimi, të cilin e shet kompania. Siç përmendëm më herët, tregtia elektronike
mundëson që kostot e prodhimit dukshëm të reduktohen. Në pjesët e mëposhtme të
këtij kapitulli do të flasim për principet ekonomike të cilat përshkruajnë reduktimin e
kostove të prodhimit.

I.4.2. Kurba e kostos së produktit
Kurba e kostos mesatare, paraqet sjelljet e kostos mesatare me ndryshimin e sasisë
së prodhuar. Kurba e kostos mesatare, për shumë produkte fizike dhe shërbime,
është në formë të shkronjës U (Figura e mësipërme). Kjo lakore tregon se me rritjen
e sasisë së prodhimit, kostoja mesatare do të ulet, por deri në një masë, dhe nëse
sasia vazhdon të rritet edhe më tej, kostoja ngjitet lartë përsëri, si rezultat i ngritjes së
kostove variabile (psh. kosto Marketingu), dhe kostove fikse (psh. nevoja për më
tepër menaxherë), por krejt kjo në aspekt mikro, pra, periudhë të shkurtë kohore.
Përderisa, për produkte digjitale, kostoja variabile për njësi në të shumtën e rasteve
është e ulët, dhe gati fikse (nëse investimi fillestar është kthyer), pa mar parasysh
sasinë. Rrjedhimisht, nga grafiku mund të vërejmë se, me produktet digjitale kostoje
mesatare për njësi zvogëlohet me rritjen e sasisë së prodhuar, si rrjedhojë e uljes së
kostove fikse (kostoja fikse shpërndahet për njësi produkti). Kjo lidhje rezulton me
rritjen e kthimit proporcionalisht me rritjen e shitjeve.
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I.4.3. Funksioni i prodhimit
Funksioni i prodhimit, i treguar në figurën e mëposhtme, paraqet një formulë
matematikore e cila tregon se për të njëjtën sasi të prodhuar, Q, kompanitë ose do të
përdorin një sasi pune, ose do të investojnë në më tepër automatizim (psh. ata
substituojnë kapitalin e IT për fuqi pune). Psh. nëse duam të prodhojmë sasinë:
Q=1000, sa më pak punëtorë të përdorim në procesin e prodhimit, aq më shumë
investime në teknologji (kosto kapitale) do të na duhen. Pasi të kemi paraqitur
grafikisht, tregtia elektronike do të jetë faktori i cili do të zhvendos kurbën e prodhimit
nga L1, në L2, duke ulur kështu sasinë e punës të nevojshme, dhe/ose kapitalin e
nevojshëm për të prodhuar të njëjtën sasi produktesh Q=1000.

Figura 3 Efektet ekonomike të tregtisë elektronike
Disa ekonomistë kanë praktikuar funksionin e prodhimit në tregtinë elektronike, duke
trajtuar funksionet e Ueb faqes si inpute, dhe transaksionet e kompletuara në atë
Ueb faqe, si autpute, që të arrijnë të llogarisin efektivitetin e aplikacioneve të tregtisë
elektronike.

I.4.4. Kostot administrative (të agjentit)
Nga figura e mësipërme vërejmë grafikun e kostove administrative të një firme. Këto
kosto, janë kostot e nevojshme që detyrat administrative dhe përkrahëse lidhur me
procesin e prodhimit janë ekzekutuar sipas planifikimeve. Në ekonominë e vjetër,
kostot administrative, A1, rriteshin me madhësinë e biznesit, duke arritur nivele të
larta kostosh shumë shpejt, dhe shpesh duke parandaluar kompanitë të rriteshin në
një nivel më të lartë (kompani më të madhe, psh. biznesi i vogël në biznes të mesëm,
etj.). Në ekonominë e re (digjitale), kurba e kostove administrative zhvendoset jashtë,
drejt pozicionit A2. Kjo d.t.th. se si rezultat i tregtisë elektronike, kompanitë munden
dukshëm të rrisin biznesin e tyre, pa një rritje të dukshme të kostove administrative,
përpara se të arrijë nivel më të lartë të kostove të përgjithshme. Balanca ndërmjet
investimeve në tregti elektronike duhet të vendoset në krahasim me kostot
administrative dhe kostot tjera infrastrukturore. Gjatë përllogaritjeve të kostove
administrative, kompanitë duhet të marrin në konsideratë vetëm kostot lidhur me
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procesin e prodhimit, dhe jo kostot e transaksioneve.

I.4.5. Kostot e transaksioneve
Kostot e transaksioneve mbulojnë një gamë të gjerë kostosh të lidhura me
distribuimin (shitjen) apo shkëmbimin e produkteve dhe shërbimeve. Shumë
ekonomistë (psh. Chen, 2005)2, ndanë këto kosto në gjashtë kategori:
1. Kostot e kërkimit. Blerësit dhe shitësit harxhojnë duke kërkuar njëri tjetrin, si
dhe duke locuar produkte dhe shërbime specifike,
2. Kostot e informimit. Për blerësit, kjo nënkupton kostot lidhur me mësimin
rreth produkteve dhe shërbimeve të shitësve dhe njohuritë për koston e tyre,
margjinën e fitimit, dhe kualitetin. Për shitësit, kjo nënkupton kostot lidhur me
legjitimimin, kushteve financiare, dhe nevojat e blerësit, të cilat mund të
rezultojnë me kosto më të ulët apo më të lartë.
3. Kostot e negociatave. Blerësit dhe shitësit duhet të merren vesh lidhur me
kushtet e shit-blerjes, ku do të duhet të definojnë sasinë, kualitetin, dërgesën,
financimin, etj. Kostot e negociatave rezultojnë nga takimet, harxhimet e
komunikimit, shkëmbimi i të dhënave teknike dhe broshurave, reklamimi dhe
nga kostot e jurispodencës.
4. Kostot e vendimeve. Për blerësin, kostot e vendimeve rezultojnë nga
vlerësimi i shitësve dhe proceseve të tyre interne, si psh., aprovimi i porosive,
duke siguruar se ajo i plotëson kushtet e vendosura nga blerësi. Për shitësit,
kostot e vendimeve kanë të bëjnë me harxhimet gjatë të vendosurit se do të
shesin produktin këtij apo atij shitësi, apo ndoshta asnjërit prej tyre.
5. Kostot e monitorimit. Blerësit dhe shitësit duhet të sigurohen se produktet
dhe shërbimet e shitura janë po ato të shërbime dhe produkte gjatë pranimit.
Për më tepër, ata duhet të jenë të sigurt se procesi i shkëmbimit është
zhvilluar sipas marrëveshjes në momentin e shitjes. Kjo mund të kërkojë
monitorimin e transaksioneve, inspektimin e të mirave, dhe negociatat lidhur
me dërgesën jo adekuate dhe të vonuar të produkteve.
6. Kostot e jurispodencës -legale. Blerësit dhe shitësit duhet të sigurohen se
ata do të kompensohen në rast dëmtimi. Kostot legale kanë të bëjnë me
shpenzimet lidhur me përmirësimin e defekteve të produkteve, dhe
kompensimin në formë të reduktimeve apo zbritjeve, ndërrimin e mallit me
defekt dhe çështjeve tjera të kësaj natyre. Këto kostot përfshijnë edhe kostot
gjyqësore në rast të denoncimeve të rasteve në gjykatë.
Siç kemi parë deri më tash, tregtia elektronike mund të redukton gjithë këto kosto,
psh. makinat kërkuese mund të reduktojnë koston e kërkimit të produkteve,
partnerëve, klientëve, etj., koston e informimit, etj. Tregtia elektronike dukshëm mund
të redukton edhe koston e monitorimit, bashkëpunimit dhe negocimit.
Në figurën e mëposhtme kemi paraqitur një aspekt të kostove transaksionale. Nga
grafiku mund të vërehet një shkëmbim ndërmjet kostos së transaksioneve dhe
madhësisë së firmës (biznesit). Tradicionalisht, me qëllim të reduktimit të kostove
transaksionale, firmat duhej të rriteshin në madhësi (sipas kurbës T1). Në ekonominë
2

Chen, S., Strategic Management of E-Business” 2nd Ed.West Sussex, England:John Wiley&Sons, Ltd., 2005
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digjitale, kurba e kostove transaksionale, zhvendoset poshtë drejt pozicionit T2. Kjo
d.t.th. se tregtia elektronike ka mundësuar zvogëlimin e kostove transaksionale, bile
edhe për firma më të vogla, dhe të sigurojë kosto të ulëta edhe nëse firma rritet
(zgjerohet).

Figura 4 Efektet ekonomike të tregtisë elektronike: Kostot e transaksioneve

I.4.6. Rritja e të ardhurave
Një raport i rëndësishëm që tregon ndikimin e tregtisë elektronike në aspektin
ekonomik, është raporti ndërmjet numrit të konsumatorëve që kompania donë t’ju
afrohet, dhe numrit të shërbimeve dhe informacioneve që mund t’ju ofron atyre. Për
një nivel të dhënë të resurseve (kosto), ekziston një raport invers ndërmjet numrit të
konsumatorëve dhe numrit të shërbimeve të ofruara. Kjo është treguar në figurën e
mëposhtme.

Figura 5 Kurba e raportit shërbime - klientë
Një shembull tipik i këtij raporti është rasti Amazon.com, portali i cili në fillim shiste
vetëm libra online. Në fillim kjo kompani donte të rriste numrin e klientëve. Që të bën
këtë, kompania lëvizte poshtë kurbës , pra, të kalon nga pika A te pika B, çka do të
rezultonte me rënien e numrit të shërbimeve. Që të mos ndodhë kjo, Amazon.com
zhvilloi teknologji të reja të tilla si blerje me një klikim (one-click-shopping),
personalizimin (personalization), etj., me të cilat shërbime ndryshoi kurbën, duke
13
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kaluar në pikën C, si pikë aktuale, e cila d.t.th. më shumë klientë dhe më shumë
shërbime njëkohësisht edhe atë me kosto përafërsisht të njëjtë. Teknologjitë e reja
ia mundësuan Amazonit të arrijë rezultatet e dëshiruara, gjë që nuk do të ishte e
mundur në një biznes jashtë tregtisë elektronike. Një rast i ngjashëm mund të hasim
edhe te kompania schwab.com, e cila shet letra me vlerë në Internet, dhe ju
mundëson klientëve të vet të disejnojnë vetë portofolin e investimeve në berzë.
Mënyra tjera për të rritur të ardhurat me anë të tregtisë elektronike (të sugjeruara nga
Straub 20043), janë:
•

Rritja e të ardhurave nga produktet dhe shërbimet nga një treg më të gjerë, si
rezultat i marketingut efektiv të produkteve dhe shërbimeve në Ueb,

•

Margjina të larta si rezultat i përdorimit të proceseve me kosto të ulëta interne,
dhe nga çmimet e larta rezultuar nga shërbimet me vlerë të shtuar (psh.
shërbimet pas shitjes, informata për produktet, etj.),

•

Rritje të ardhurash si rezultat i krijimit të një portali online, ku mund të ofrojmë
produkte dhe shërbime 24 orë, 7 ditë në javë, etj.

I.5. Vlerësimi i kompanive (bizneseve elektronike)
Vlerësimi është procesi i determinimit të vlerës së një kompanie në treg. Kjo bëhet
me qëllim të shitjes së kompanisë, ose përcaktimi i vlerës së sajë në rast të
bashkimit apo shkrirjes me një kompani tjetër. Në kontekst të tregtisë elektronike,
vlerësimi shpesh realizohet me qëllim të determinimit të çmimit të kompanisë (IPO4 –
Oferta publike fillestare) përpara se të publikohet në masë të gjerë.
Ekzistojnë disa metoda të vlerësimit të bizneseve në kontekst të tregtisë elektronike.
Metodat e vlerësimit sipas Jaworskit dhe Rayport (2004)5, janë katër, edhe atë:
metoda e krahasimit, metoda e performancës financiare, dhe metoda e kapitalit
themeltar:
• Metoda e krahasimit: Me këtë metodë, analistët krahasojnë kompaninë
aktuale me një kompani tjera të ngjashme, duke mar parasysh sa më shumë
faktorë që të jetë e mundshme (psh. madhësia, industria, baza e
konsumatorëve, produktet, shkalla e rritjes, vlera e kontabilitetit, borxhet,
shitjet, performanca financiare, etj.). Përveç kësaj, gjatë krahasimit të merren
parasysh edhe trendet e performancës, përfitimet e menaxhmentit, dhe
çështje tjera të ngjashme. Vështirësia më e madhe e zbatimit të kësaj metode
është gjetja e informacioneve relevante të këtyre kategorive, sidomos për
kompanitë e vogla private.
•

Metoda e performancës financiare: Bazë e kësaj metode është projektimi i
të ardhurave të mundshme, zakonisht deri pesë vite, rrjedhën e parasë, etj.,
me qëllim të gjetjes së vlerës kthyese (NPV) të kompanisë. Me këtë metodë,
analisti ka nevojë të zbresë rrjedhën e pritur të parasë, duke përdorur
zbritjen(lirimin) apo shkallën e interesit. Problemi më i madh i kësaj metode
është përcaktimi i shkallës së lirimit, i cili bazohet në shkallën e pritur të
interesit. Analistët mund të përdorin raportet proforma të të ardhurave, vlerat e

3

Straub, D. Foundations of Net-enhanced Organisations, Hoboked, NJ: Wiley, 2004.
Angl. IPO –Initial Public Offering
5
Rayport, J., B.J.Jaworski, Introduction to e-commerce, 2nd Ed.New York: McGraw-Hill, 2004
4

14
CopyRight©2008 Mr. Besim V. Abdullai

Biznesi elektronik

Draft 0.8

lira të rrjedhës së parasë, dhe vlerën përfundimtare të kompanisë, me qëllim
të gjenerimit të vlerësimit.
•

Metoda e kapitalit themeltar: Firmat me kapital fillestar investojnë para me
rastin e themelimit, dhe zonisht i bartin ato në “Ofertën publike fillestare-IPO”.
Ato mund të përdorin kombinimin e dy metodave të mëparshme të vlerësimit,
duke u koncentruar në vlerën përfundimtare. Firma me kapital themeltar, zbret
vlerën përfundimtare të kompanisë, duke përdorur një shkallë të lartë lirimi
(30% deri 70%). Kur kompanitë paguajnë me anë të aksioneve, ato kanë
vlerësim të lartë apo të fryrë, kështu që do të mund të blejnë firmë (biznes
elektronik) me vlerë të lartë. Rritja e vlerës së aksioneve tregon se investitorët
duan të paguajnë premi të larta, vetëm e vetëm të marrin pjesë në vlerësimet
e ardhshme të kompanisë. Pra, në raste të këtilla vlerësimi, firmat kur blejnë
firmat tjera apo bashkohen, blejnë ato me anë të aksioneve dhe jo me kesh,
gjë që është më e përshtatshme në rastet kur bëhen vlerësimet e kësaj
natyre. Psh. google.com përdori të njëjtën strategji kur bleu youtube.com në
vitin 2006, për 1.65 miliardë USD.

I.6. Tregtia elektronike në ekonomitë në zhvillim
Vendet në tranzicion apo ekonomitë në zhvillim dallohen për nga mënyra se si
përdorin tregtinë elektronike, dhe sa rëndësi i kushton qeveria zhvillimit të tregtisë
elektronike. Ekonomitë në zhvillim përballen me probleme të ndryshme të cilat nuk
hasen te ekonomitë e zhvilluara.
Ekonomitë në zhvillim shpesh përballen me probleme energjetike – ndërprerje të
rrymës, infrastrukturë jo të qëndrueshme telekomunikuese, kompani transporti të
besueshme dhe të shpejta, dhe numër shumë i vogël përdoruesish Interneti dhe
kartelash kreditore. Limitime të këtilla e bëjnë të vështirë për firmat që të
parashikojnë kthimet nga investimet eventuale. Por, numri i madh i përdoruesve, dhe
IT infrastruktura ekzistuese, mund të jenë bazë për investime dhe realizim të
projekteve të biznesit elektronik në vendet në zhvillim si psh. Kina dhe India.
Maqedonia, nuk bën pjesë në vendet me IT infrastrukturë të dobët, dhe ka një sistem
elektronik të pagesave shumë të zhvilluar. Por, ende numri i vogël i banorëve që
jetojnë në këtë vend dhe legjislacioni joadekuat, sistemi gjyqësor joefikas, janë
faktorë të cilët pengojnë investitorët potencialë të investojnë në Maqedoni, në
projekte lidhur me tregtinë elektronike, edhe pse kohëve të fundit janë bërë përpjekje
të shumta nga firmat vendore për realizimin e projekteve nga kjo fushë. Disa nga
bizneset elektronike të cilat mund t’i hasim në vendin tonë janë: flowershop.com.mk,
blesok.com.mk, bestnet.com.mk, etj.
Një nga elementet mbresëlënëse që mund të përmendet për tregtinë elektronike në
Maqedoni, është fakti se shumë firma me renome kanë investuar në zhvillimin e
portaleve moderne, ku qytetarët mund të shohin produktet, informohen, kërkojnë
ndihmë dhe porosisin produkte. Disa nga këto biznese janë: opel.com.mk,
kadis.com.mk, t-mobile.com.mk, cosmofon.com.mk, vip.com.mk, top-shop.com.mk,
etj.
Bazuar në përgjigjet e pyetësorit për fitimin e statusit kandidat në Bashkimin
Evropian, që qeveria e Maqedonisë ia dorëzoi Unionit Evropian në vitin 2005, deri
më 31 e dhjetorit 2004, në Maqedoni ishin të regjistruara 165,977 biznese. Prej tyre,
40.2% ishin ndërmarrje, 39.7% ishin kompani, 11.9% ishin tregtarë individualë dhe
8.2% ishin forma të tjera biznesi, prej të cilave 56,201 ndërmarrje ishin operacionale.
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98% prej këtyre kompanive janë të vogla, dhe 2% të mëdhaja. Nuk ka të dhëna të
sakta apo informata se sa nga këto ndërmarrje kanë dhe e përdorin Internetin.6
Tregtia elektronike në Maqedoni është në fazën fillestare, por po zhvillohet me hapa
të sigurta, falë strategjisë së qeverisë për zhvillim teknologjik të vendit, dhe nivel të
lartë të gatishmërisë për informatizimin e shoqërisë dhe zvogëlimin e barrierave
digjitale.
Ekonomitë e vendeve në zhvillim si Maqedonia, duhet të marrin parasysh disa nga
shumë faktorët kritik të suksesit në ekonominë e re botërore, e që janë: Krijimi i
partneriteteve dhe aleancave të reja, fokusimi në konkurrencën bazë, dërgimi i
ofertave për shërbime me vlerë të lartë të cilat përfshijnë produktet, optimalizimi i
shkallës dhe diapazonit të biznesit drejt realizimit të prodhimit sipas porosisë,
parashikim me urgjencë me qëllim të evitimit të ngufatjes me anë të përdorimit të
strategjive proaktive, rritja e aseteve të paprekshme dhe mundësive, dhe
konkurrencë me qëllim të kontrollit të qasjeve dhe relacioneve me konsumatorët konkurrencë nëpërmjet faqeve të Internetit.
Ushtrime Interneti:
1. Vizitoni Ueb faqen e Amazon.com, nga ku do të duhet të grumbulloni
informacione për:
a). Llojet e formave të tregtisë elektronike vështruar nga aspekti i digjitalizimit të:
Produkteve, dërgesës, dhe proceseve (procedimit).
b). Gjeni cilat janë pesë librat më të shitur në tregtinë elektronike që zhvillohet
aty?
c). Shqyrtoni shërbimet e ofruara për konsumatorët, dhe mësoni cilat janë
benefitet që ju fitoni nëse bleni në Amazon.com?
d). Shqyrtoni mundësitë që ofron Amazon.com për blerjen e produkteve tjera,
cilat kategori produktesh ofron kjo organizatë?
2. Vizitoni Ueb faqen e ups.com dhe dhl.com, nga ku do të duhet të grumbulloni
informacione për projektet e fundit nga tregtia elektronike, lidhur me risitë më të
fundit nga logjistika dhe menaxhimi i zinxhirit të furnizimit?
3. Vizitoni Ueb faqen e organizatës nike.com, dhe disejnoni atletet tuaja. Pastaj,
vizitoni faqen eBags.com, ku do të mund të zgjidhni disejnin e një çante? Cilat
janë përparësitë dhe të metat e këtyre dy bizneseve?
4. Shqyrtoni faqen wellbeing.com, dhe secili prej jush shkruani një përshkrim për
mundësitë e këtij biznesi elektronik lidhur me: përmbajtjen, komunikimin, tregtinë,
dhe komunitetet.
Pyetje për diskutim
1). Cili është dallimi ndërmjet e-biznesit dhe e-tregtisë?
2). Krahasoni kompanitë e llojit brick&mortar nga organizatat click&mortar?
3). Definoni e-tregtinë të pastër digjitale, dhe atë pjesërisht digjitale. Tregoni
shembuj biznesesh të secilës prej këtyre kategorive?
4). Si mundet tregtia elektronike të ritë kthimin nga investimet në një biznes?
(Konsultoni roi-calc.com)
5). Si e ndikon tregtia elektronike kurbën e kostove të prodhimit?
6). Si mundet tregtia elektronike të risë të ardhurat?
7). Si mundet të zgjerohet numri i klientëve proporcionalisht me numrin e
shërbimeve në biznesin elektronik?
6

Burimi: http://www.stat.gov.mk
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Objektivat mësimore të kapitullit të dytë:
Në këtë kapitull do të mund të:
• Mësoni se tregtia elektronike mund të zhvillohet jo vetëm nëpërmjet
kompjuterëve personalë, por edhe nëpërmjet celularëve dhe TV,
• Mësoni disa nga protokollet kyçe të Internetit,
• Njiheni me disa nga shërbimet e Internetit,
• Njiheni me teknologjitë mbështetëse të tregtisë elektronike,
• Njiheni me teknologjitë kyçe për qasje në Internet,
• Shpjegoni dallimin Internet, Intranet dhe Ekstranet,
• Njiheni me protokollet bazë të postës elektronike.

II. Teknologjitë e tregtisë elektronike
Pjesa më e madhe e tregtisë elektronike zhvillohet në Internet, por tregtia elektronike
mund të zhvillohet edhe në rrjetet private jashtë Internetit, siç janë VAN (value aded
networks) apo rrjetet me vlerë të shtuar, të cilat u shtojnë shërbime të komunikimit
operatorëve ekzistues të zakonshëm, në LAN (Local area networks) rrjetet lokale,
apo në një makinë të veçantë të kompjuterizuar. Psh., Blerja e një pije nga një
makinë automatike, dhe pagesa e sajë me një kartelë kreditore mund të konsiderohet
si një aktivitet i tregtisë elektronike.
Ja disa shembuj të tregtisë elektronike jashtë Internetit:
•

•

Mundësia e blerjes së softuerit për PDA-në tuaj i cili do t’ju ndihmojë juve të
zgjidhni vlerën e qëlluar gjatë procesit të blerjes (psh. Pocket Quicken nga
Landware, Pocket Vineyard nga Amy Reiley, etj.)7
Ekzistojnë edhe vende të cilat e kanë të automatizuar procesin e pagesës së
taksave të rrugës, urave dhe nuk është e domosdoshme që të dalim nga vetura e
të paguajmë ato. Apo në parkingje të automatizuara, ku mundeni të bëni pagesën
e vend-parkimit automatikisht. Vetura juaj pajiset me një pajisje identifikuese e
njohshme nga një detektor elektronik pa tel (wireless). Pagesa bëhet duke u
bazuar në llogarinë bankare të lidhur apo të asocuar me ID e veturës suaj (psh.
në Itali).

II.1. Komponentet kryesore të infrastrukturës për punë në rrjet
Njëri nga këndvështrimet më të përdorshme për ekonominë e ditëve të sodit e që
pandashmërisht është e lidhur me rrjetet e komunikimit, ka të bëjë me ndarjen e
infrastrukturës mbështetëse (sipas Applegate, 2003), edhe atë në tri kategori
kryesore: rrjeti, sistemet për procedim, dhe ndërtesat.

7

Turban E .(2006)

17
CopyRight©2008 Mr. Besim V. Abdullai

Biznesi elektronik

Draft 0.8

Figura 6 Një pamje e përgjithësuar e rrjetit kompjuterik

Rrjetit i referohemi nga dy aspekte, i pari është koncepti i rrjetit si medium, dhe i dyti
aspekti i teknologjive mbështetëse të tij (hardueri dhe softueri), të cilat mundësojnë
këmbim informacionesh ndërmjet njësive proceduese dhe organizatave.
Me rritjen e kapacitetit të rrjetit, ai zë një rëndësi gjithnjë e më të madhe si pjesë e
teknologjive të informimit.
Sistemet për procedim, përfshijnë resurset harduerike dhe softuerike të cilat i
ndihmojnë organizatës të ballafaqohet me sukses me transaksionet biznesore.
Sistemet e këtilla ditëve të sodit kanë rritur vlerën e tyre të kapitalizimit, dhe kanë
zënë vend më të rëndësishëm si rezultat i përshtatjes dhe mbështetjes së tyre në
rrjetet e komunikimit, të cilat kanë evoluar dukshëm ambientin e biznesit.
Infrastruktura (ndërtesat), sistemet fizike të cilat strehojnë dhe mbrojnë pajisjet
kompjuterike dhe të rrjetit, janë guri i fundit i kalasë së infrastrukturës për punë në
rrjet. Edhe ato, njëjtë si komponentet tjera të kësaj tërësie, po rriten për nga rëndësia
që ju kushtohet atyre, për rritje të nivelit të aksesibilitetit në to, besueshmërisë, dhe
sigurisë; pasi si e tillë infrastruktura duhet të ofron kushte dhe mundësi që këto
teknologji të rreja të mund të instalohen.
Teknologjitë bazë

Rrjetet

Sistemet për procedim

Kabllo optike, sistemet kabllovike, DSL, pajisjet satelitore,
pajisjet pa tel (wireless), hardueri i lidhjeve (ruterët,
ndërprerësit (switches), mbrojtësi i zjarrtë (firewall)), softuerët
për menaxhim të përmbajtjes, menaxhimi i identitetit dhe
politikave, monitorimi i rrjetit, etj.

Softueri për transaksione (SAP, Oracle etj.), serverët, pajisjet
serverike, pajisjet e klientëve (desktop kompjuterët dhe ato
mobile)
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Qendrat korporative të të dhënave, qendrat korporative për
grumbullim, depot e të dhënave, etj.

Tabela 1 Komponentet bazë të infrastrukturës për punë në rrjet

Secila nga komponentet e infrastrukturës së lartpërmendur, krijon mundësi të rreja të
cilat menaxherët duhet t´i marrin parasysh gjatë marrjes së vendimeve. Tabela e
mësipërme, tregon disa teknologji mbështetëse bazë, dhe identifikon disa çështje të
rëndësishme menaxherike, të cilat rrjedhin nga secila prej komponenteve të
lartpërmendura. Tema kryesore e cila nënvizohet këtu, është ajo se teknologjitë për
punë në rrjet, krijojnë më shumë lehtësi dhe liri, për sa i përket mënyrës se si secila
nga komponentat mund të rregullohen dhe menaxhohen. Duke pasur liri manovruese
më të madhe, krijojmë disa përparësi: reduktimin e kostos, mundësi të reja, dhe
modele të rreja biznesi. Kjo, gjithsesi mbart me vete edhe përgjegjësinë dhe sfidat që
duhet të merren parasysh në aksionet menaxherike dhe implikacionet e mundshme
në infrastrukturë.

II.2. Interneti
Interneti është rrjeti global, apo niveli më i lartë i shumë rrjeteve të gjera botërore të
lidhura në mes veti, që nën ombrellën e vete përmbajnë një numër shumë të madh
pajisjesh kompjuterike. Emërtimi, Internet, është shkurtesë nga International
Network, që shqip do të përkthehej si “rrjeti ndërkombëtar”. Pra, Interneti dallon nga
Intraneti dhe Ekstraneti. Intraneti është një rrjet në kuadër të një firme dhe është
shumë më i kufizuar se Interneti, por Intraneti gjendet nën ombrellën e Internetit,
njëjtë si Ekstraneti. Ekstraneti është rrjet diçka më i madh se Intraneti, dhe përfshinë
lidhjen në rrjet të grupeve me interesa të përbashkëta, zakonisht organizata, të cilat
janë zotuar për bashkëpunim në sfera të ndryshme biznesore, me çka bëjnë lidhjen e
disa Intraneteve në mes veti. Një shembull interesant mund të jetë Ekstraneti i një
Universiteti, i cili Intranetet e Fakulteteve dhe Instituteve të ndryshme i lidhë në një
tërësi të përbashkët, nëpërmjet Portalit të Ekstranetit, psh. Ekstraneti i Universitetit
Vrije të Brukselit (vub.ac.be).
Interneti dhe Ueb-i (www-World Wide Web), gjithashtu dallojnë ndërmjet veti.
Përderisa Interneti paraqet rrjetin ndërkombëtar, Ueb-i paraqet vetëm një shërbim të
Internetit. Ky shërbim do të shpjegohet më detajisht më poshtë, në kuadër të këtij
kapitulli.
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Figura 7 Dallimi Internet - Intranet

II.2.1. Protokollet bazë të internetit
Përshkrimi preciz i rregullave dhe mënyrës se si kompjuterët komunikojnë në rrjet,
bëhet me anë të protokolleve. Softueri kryesor, i cili mundëson funksionimin normal
të Internetit, përbëhet nga dy komponent të protokolleve: TCP (Transmission Control
Protocol), dhe IP (Internet Protocol).
Protokolli për kontroll të transmisionit (TCP), ka për detyrë organizimin dhe
shpërndarjen e të dhënave në paketa, të cilat duhet të dërgohen, kurse protokolli i
Internetit (IP), ka për detyrë bartjen e paketave të informacionit nëpër rrjet, që
ndryshe quhet rutim.
Bartja e të dhënave apo paketave të informacionit në Internet, realizohet me një
shpejtësi shumë të madhe, përafërsisht 45 Mb/sec. Linjat e rrjetit të lidhura me anë të
kompjuterëve të posaçëm ruterëve dhe kompjuterëve më të vegjël gejtvej (angl.
gateways), formojnë boshtin kurrizor të Internetit (angl. Backbone ose T3), ku
ndërlidhen rrjetet tjera kompjuterike. Komunikimi i tërësishëm në mes të
kompjuterëve në rrjet, realizohet me anë të adresave të kompjuterit burimor dhe atij
destinues. Të dhënat deri te T3 i Internetit, barten fizikisht nëpërmjet kabllove optike,
linjave klasike telefonike, linjave satelitore, radio linjave, etj.
Numri i Internet Protokollit apo Internet Adresa (angl. Internet Protocol number/IP
Address), paraqet numrin karakteristik për çdo Host në rrjetin TCP/IP. Ky numër në
mënyrë autentike identifikon Host-in (pajisjen kompjuterike), dhe shërben si adresa e
tij në rrjet. IP numrat, janë disejnuar ashtu që, një pjesë identifikon rrjetën e Host-it
(angl. Subnet), dhe një pjesë tjetër identifikon me një numër vetë Host-in (psh.
kompjuterin). Kjo skemë unike identifikimi, ka mundësuar Ruterët, që më lehtë të
gjejnë Host-et apo kompjuterët e ndryshëm në rrjet, pikërisht duke ditur IP adresën e
tyre. Shembull i një IP adrese është: 192.114.36.91. Në këtë adresë, 192.114.36.,
paraqet rrjetin ku gjendet Host-i, ndërsa 91, është numri i Host-it. Softuer i posaçëm
në kuadër të makinave për surfim në Internet psh., Internet Explorer, konverton këto
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numra në fjalë të kuptueshme për njeriun, që ne i njohim si adresa interneti psh.
www.yahoo.com, www.amazon.com, etj.
Firmat të cilat mundësojnë lidhjen me Internet në kuadër të një shteti apo niveli lokal,
quhen Provajderë Interneti (angl. Internet Providers). Tek ne ekzistojnë disa
provajderë Interneti, si psh. onnet, sonet, Telekomunikacioni i Maqedonisë, etj.

II.2.2. Adresimi në Internet
Në mënyrë që të bëhet identifikimi i përdoruesve të ndryshëm në Internet, duhet të
bëhet adresimi i tyre. Njëri nga sistemet e shumta për adresim është sistemi i
adresimit IP (angl. Internet Protocol Adressing System), i cili shfrytëzon dy formate
adresimi: numerik dhe simbolik. Formati simbolik dallohet nga ai numerik vetëm me
faktin se në vend të numrit të caktuar përdoret ndonjë fjalë, ose shkurtesë, e cila
shumë më lehtë mbahet në mend, psh. www.unite.edu.mk.

Figura 8 Gjetja e adresës së Host-it në domenet e Internet-it

Për sa i përket identifikimit të organizatave, ndërkombëtarisht njihen disa shkurtesa
identifikimi:
 edu – për institucion edukativ,
 gov – për institucion qeveritar (shtetëror)
 net – për institucion rrjeti
 com – për institucion komercial
 ac – për institucion akademik, etj.
Niveli më i lartë, domeni shtetëror, zakonisht shkruhet i fundit në adresë, psh. për
Maqedoninë ajo është .mk, për Shqipërinë .al, etj. Domeni, është një rigrupim
entitetesh gjeografike dhe (ose) organizacionale, i Host-eve të niveleve më të ulëta,
ku hierarkia gjeografike dhe organizacionale nuk është e thënë të jenë identike, apo
të ndërlidhen në mes veti.
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II.2.3. Protokollet tjera të Internetit
Protokolli për transferin e fajllave - FTP (angl. File Transfer Protocol)
Ky protokoll mundëson transferin e tekstit dhe fajllave binarë nëpërmjet lidhjes TCP.
FTP mundëson transferin e fajllave sipas një mekanizmi strikt, me përkufizime të
pronësisë dhe qasjes. FTP na jep mundësi të posaçme që shpejtë dhe lehtë të
marrim programin e dëshiruar në formë elektronike. Shumë programe që ofrohen
nëpërmjet këtij shërbimi janë falas. Është njëri nga protokollet më të përdorura në
Internet.
Protokolli për transportin e tekstit - HTTP (angl. Hyper Text Transport Protocol)
Ky protokoll përdoret për transferin e faqeve hipertekstuale në Ueb. Hiperteksti është
tekst jo linear, fjalë, fjali, simbole apo fotografi të të cilit mund të thërrasin ndonjë Ueb
faqe (ose resurs) tjetër. Këto fjalë, fjali, simbole apo fotografi që paraqesin lidhje
hipertekstuale ndryshe quhen edhe linqe.
Protokolli për datagramin e përdoruesit – UDP (angl. User Datagram Protocol)
Ky protokoll është një protokoll i thjeshtë, i cili transferon datagramet (paketa të
dhënash), deri tek një kompjuter i larguar (angl. Remote computer). UDP nuk
garanton se paketat e të dhënave do të pranohen në radhitjen e njëjtë siç ishin
dërguar. Në fakt ky protokoll, nuk garanton aspak dërgesën e paketës së të dhënave,
që d.t.th. se ajo mund të humbë.
Protokolli për rezolucionin e adresave ARP (angl. Address Resolution Protocol)
Në mënyrë që të skematizojë një IP adresë, në një adresë harduerike, kompjuteri
përdorë protokollin ARP, i cili shpërndanë një mesazh kërkese (angl. Request
message), i cili përmban një IP adresë, ndaj të cilit kompjuteri destinues përgjigjet,
me IP adresën origjinale dhe adresën harduerike.
Protokolli për komunikim pikë-më-pikë – PPP (angl. Point-to-Point Protocol)
Ky protokoll krijon një lidhje TCP/IP, në sistemet sinkrone dhe asinkrone. PPP
mundëson lidhjet ndërmjet Host-it dhe rrjetit, apo ndërmjet dy Ruterëve. PPP ka në
vete një mekanizëm mbrojtës. PPP njihet më tepër si protokolli i lidhjeve të rregullta
telefonike, duke përdorur modemet në dy skajet e lidhjes. Ky protokoll në masë të
gjerë përdoret për lidhjen e kompjuterëve personalë në Internet.
Protokolli i Internetit me linjë Serike – SLIP (angl. Serial Line Internet Protocol)
Ky protokoll është një protokoll pikë më pikë, i cili përdoret në lidhje serike, dhe është
paraardhës i protokollit PPP. Ekziston edhe një version më i sofistikuar i këtij
protokolli i cili quhet CSLIP (angl. Compressed serial line Internet protocol), i cili e
redukton ballinën e lidhjes SLIP, duke dërguar vetëm informacionet e titullit (header)
kur kjo gjë është e mundshme, gjë që rritën kalueshmërinë e paketave.

II.2.4. Shërbimet (serviset) e Internetit
Ueb-i apo WWW (angl. World Wide Web), është njëri nga shërbimet më të
përhapura në internet, i krijuar në CERN (Laboratorin Evropian për hulumtime në
fizikën e grimcave).
Ueb-i është koleksion i hipertekst (hypertext) dokumenteve, të ruajtura nëpër serverë
të ndryshëm të shpërndarë në tërë globin. Ueb-i mundëson qasje universale në një
sasi të madhe dokumentesh të ruajtura në formatin HTML, në formë të fletave
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elektronike (Web page).
Faqja elektronike (Web page), është një dokument i vetëm në Ueb, i cili është i
identifikuar me një adresë (URL8) unike. Faqja elektronike mund të përmban tekst,
hiperlinqe, dhe grafikë.
Sajti elektronik (Web Site), është një grup faqesh elektronike të menaxhuara nga
një individ, kompani, apo organizatë e vetme. Një Ueb sajt, mund të përmban tekst,
grafikë, audio, dhe video fajlla, si dhe linqe apo hiperlinqe deri tek faqet elektronike
(Web Pages).
Gjithashtu Ueb-it, i referohemi edhe si tërësi e rrjeteve të gjera të përbërë nga HTTP9
serverë, kurse disa herë, edhe si tërësi resursesh që përdoren nga FTP programet,
Telnet, Usenet, Gopher, etj.
Telnet apo Remote Access
Interneti ju lejon përdoruesve, që me anë të kompjuterëve të vet, të lidhen në
kompjuterët tjerë në rrjet pothuaj në të gjithë botën.
Telnet-i është protokoll për emulacion terminalesh i definuar në RFC854, për
përdorim nëpërmjet lidhjes TCP. Telnet-i mundëson, që përdoruesit të logohen në
kompjuterët në largësi (angl. Remote Hosts), dhe të përdorin resurset e tyre nga
kompjuteri lokal (local host). Pra, parakusht që përdoruesi të ketë qasje në
kompjuterin në distancë të lidhur në rrjet, duhet të jetë i regjistruar si shfrytëzues
legal. Në të kundërtën, mundet të bëhet vetëm hapja e programeve dhe fajllave në
versionin për vrojtim apo demo.
Një punëtor administrativ, i cili gjendet larg nga zyra e tij, ndoshta në një shtet
krejtësisht tjetër apo në udhëtim zyrtar, mund të hapë sesionin e desktopit nga
largësia, duke u loguar në kompjuterin e tij personal në zyrë, duke përdorur lidhjen
VPN10 (angl. Virtual Private Network), nëpërmjet Internetit. Kjo, i´a mundëson atij
qasjen e plotë në të gjitha të dhënat dhe fajllat, duke përfshirë e-mailin dhe
aplikacionet tjera, edhe pse ai gjendet larg nga zyra e tij.
Gopher
Gopher-i u zhvillua në vitin 1991, nga një grup shkencëtarësh pranë Universitetit të
Minesotës në SHBA. Gopher-i paraqet paket softuerik, i cili shërben për shfletim të
dokumenteve dhe bazave të të dhënave nga lëmenjtë e ndryshëm të njohurive
njerëzore. Gjatë punës Gopher mundëson kryqëzimin e fjalëve të ndryshme kyçe, të
cilat kërkohen në një ose në një tërësi dokumentesh profesionale.
Usenet
Mundëson Internet konferencat të cilat bashkojnë grupet e ndryshme të
shfrytëzuesve. Në këtë mënyrë individët mund të kyçen në diskutime publike dhe
informacione nga lëmenj të veçanta, si: filmi, muzika, sporti, politika, literatura, fizika,
kimia, filozofia, religjioni, arti, etj.
8

URL – Uniform Resource Locator, është locuesi uniform i resurseve në Ueb. URL është një sintaksë unike për
identifikuesit globalë të dokumenteve të rigjenerueshme në rrjet, e që ishte ideja bazë e krijimit të Ueb-it.
9
http – Hyper Text Transport Protocol, më detajisht është shpjeguar në pikën 6.4.3.
10
VPN – Virtual Private Network, Rrjeti Privat Virtuel, është rrjet komunikimi në formë tuneli nëpër një rrjet
tjetër, i cili i dedikohet vetëm një rrjeti të caktuar. Një VPN mund të ketë një SLA (Service Level Agreement)
ndërmjet VPN klientit dhe provajderit të VPN shërbimit. VPN ka topologji më komplekse se komunikimi pikëmë-pikë (point-to-point).
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IRC
Internet Relay Chat, është shërbim në Internet i cili poashtu ofrohet me sistemin
operativ Windows. Ky shërbim është i zbuluar nga finlandezi Jarkko Oikarinen, dhe
mundëson bisedat në rrjet apo online, ndërmjet individëve të ndryshëm, qofshin ato
në dhoma bisedash private apo publike. Numri i shfrytëzuesve dhe kanaleve është i
pakufizuar.

II.3. Posta elektronike (e-mail) dhe protokollet e saja
Posta elektronike apo e-mail (angl. Electronic Mail), paraqet dërgimin e mesazheve
nga një kompjuter në një kompjuter tjetër, nëpërmjet rrjetave kompjuterike. Të dhënat
e bartura me mesazh, mund të jenë tekst i thjeshtë, apo cilido nga formatet tjera si
psh. html faqe, fajlla binarë (fotografi, muzikë, softuer), etj.
E-mail adresa paraqet vendin apo lokacionin ku do të dërgohen e-mail mesazhet.
Një e-mail adresë moderne Interneti (që përdor SMTP dhe Usenet), është një fjali e
formës: besimabdullai@gmail.com, dhe duhet të lexohet si “besimabdullai at gmail
dot kom”. Pjesa përpara shenjës @, është pjesa lokale e adresës, zakonisht emri
përdorues (user name) i pranuesit, dhe pjesa pas shenjës @, është pjesa e domenit
që mund të jetë emri i një Host-i, ose emri i domenit, i cili mund të shikohet tek
Sistemi i Emrave të Domeneve-DNS11 (angl. Domain Name System), që të gjendet
agjenti për transferin e postës- MTA12 (Mail Transfer Agent) ose këmbyesit e postësMXs13 (angl. Mail eXchangers), duke bërë pranimin e e-mailit për atë adresë.

II.3.1. Protokolli për transfer të thjeshtë të postës elektronike - SMTP
SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol), është protokolli që përdoret për
këmbimin e postës elektronike në mes dy pikave në Internet. Ose ndryshe thënë, ky
protokoll është i dedikuar për dërgimin e postës elektronike (e-mail), të krijuar nga një
Host kompjuterik, nëpërmjet një lidhje TCP, deri tek një server i larguar. SMTP
definon një seri rregullash, të cilat u´a bëjnë të mundur dy programeve që të dërgojnë
dhe pranojnë postën elektronike me anë të rrjetit. Protokolli definon strukturën e të
dhënave, e cila do të dërgohet me informacione për: dërguesin, pranuesin(-it), dhe
trupin e mesazhit.

II.3.2. Protokolli për Menaxhim të thjeshtë të rrjetit – SNMP
SNMP (angl. Simple Network Management Protocol), është një protokoll i thjeshtë i
cili definon mesazhet lidhur me menaxhimin e rrjetit. Me përdorimin e pajisjeve
SNMP të rrjetit, siç janë Ruterët, që mund të konfigurohen nga cilido Host në rrjetin
lokal-LAN, realizohet transmetimi i mesazhit sipas nevojave.
11

DNS-Domain Name System, asocon një mori informacionesh me të ashtuquajtura emra domenesh. Shërben si
“regjistër numrash”, për Internetin, duke përkthyer emrat e host-eve të kompjuterëve të kuptueshme për njerëzit
(psh. yahoo.com), në një IP adresë (psh. 66.230.200.100).
12
MTA-është në fakt SMTP daemon, një softuer kompjuterik apo softuer agjent, i cili transferon e-mailin nga
një kompjuter në një tjetër.
13
MXs- Mail exchange record, është lloj shënimi resursesh në Sistemin e emrave të domeneve-DNS, që
specifikon mënyrën e rutimit (routing) të e-mailit në Internet. Ato tregojnë se cili është serveri që duhet të pranon
e-mail, dhe përcakton prioritetin e pranimit të mesazheve.
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Figura 9 Protokollet e postës elektronike

II.3.3. Protokolli POP3
POP3 (angl. Post Office Protocol), është protokoll standard për pranimin e postës
elektronike. Me anë të këtij protokolli, barten të gjitha porositë të cilat arrijnë në
kompjuterin e shfrytëzuesit nëpërmes postës elektronike. Saktësisht, ky protokoll
mundëson që e-mail mesazhet që vijnë në serverin kryesor të barten tek kompjuterët
personalë, duke mos lënë kopje të mesazhit në serverin kryesor. POP3 Protokollit në
fakt i përgjigjet urdhri “Ruaj dhe dërgo më tej” (angl. “store and forward”).
E metë e këtij protokolli është fakti se ky protokoll është protokoll i vjetër dhe nuk ju
përgjigjet mundësive të reja, ku njerëzit munden të dërgojnë mesazhe me fajlla të
bashkangjitura që kalojnë madhësinë 1 MB, si psh. fotografi, muzikë, etj. Pasi që
POP3, shkarkon (angl. download) njëherësh krejt përmbajtjen e postës elektronike
nga serveri, njerëzit nuk do të mund të pranojnë përmbajtjen e plotë të fajllave, pasi
që POP3 do të ngecë ose shkyçet, po të tenton të shkarkojë mesazhe të mëdhaja
(psh. mbi 1MB). Përdoruesi që të fshijë mesazhet e këtilla, duhet të thërret
Administratorin e Serverit, apo të logohet si Administrator në serverin kryesor, dhe të
fshijë këto mesazhe. Gjithashtu, e metë tjetër e këtij protokolli është se, në rast se
përdoruesi shkarkon mesazhet nga serveri në kompjuterin e zyrës, në rast të
udhëtimit zyrtar ai nuk do të mund të ketë qasje në këto mesazhe, pasi që të njëjtat
nuk do të gjenden më në serverin kryesor.

II.3.4. Protokolli IMAP
IMAP (angl. Internet Message Access Protocol), është protokoll standard për të
shikuar (hapur) postën elektronike. Përdoruesi duke përdorur aplikacione të tilla si:
Outlook Express ose Thunderbird, mund vetëm të shikojë informacionin për
përmbajtjen e postës elektronike, e cila përfshinë dërguesin dhe titullin e letrës apo
mesazhit, duke i mundësuar pranuesit të vendosë, të shkarkojë (angl. Download)
mesazhin, ose jo. Përdoruesi mundet gjithashtu, të manipulojë follderët apo mailboxet në server, të fshijë mesazhet, apo të kërkojë fjalë të veçanta ose fjali të tëra, në
kuadër të përmbajtjes së mailbox-it. Pra, IMAP lejon që pasi të shikohet përmbajtja e
postës elektronike, një kopje e sajë të mbetet në serverin kryesor. IMAP serveri
ndryshe quhet edhe server i larguar fajllash (angl. Remote file server).
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Përparësi e këtij protokolli, është mundësia e fshirjes së mesazheve që nuk na
interesojnë pa mos pasur nevojë t´i shkarkojmë apo hapim ato, kështu kursehet
kohë. Gjithashtu, pasi që mesazhet ngelin në server, përdoruesi mund të ketë qasje
në to nga cilido kompjuter që ka qasje në rrjet njëkohësisht. Dhe, në rast se
kompjuteri juaj personal prishet, nuk duhet të brengoseni se mesazhet tuaja do të
zhduken, pasi që një kopje ruhet gjithmonë në serverin kryesor.
Ekzistojnë disa mangësi të protokollit IMAP. Ky protokoll kërkon qasje kontinuale në
server, gjatë kohës së punës së përdoruesit me postën elektronike, gjë që nuk është
efikase në rast të rrjetit të dobët, kur lidhja bjen shpesh. Gjithashtu, pasi që mesazhet
ruhen në server, përdoruesi mund të ruajë sasi mesazhesh që e tejkalojnë disa herë
kapacitetin e kompjuterit të tij.
Versioni i fundit i IMAP protokollit është IMAP Version 4, i cili është një klient-server
protokoll, në të cilin e-maili juaj pranohet dhe ruhet, nga serveri juaj i Internetit, ku
mundeni të krijoni më tepër Mailbox-e sipas nevojës.

II.4. Shërbimi Web 2.0
Web 2.0 paraqet gjeneratën e dytë të shërbimeve me bazë në Internet, që iu
mundëson njerëzve shkëmbimin e informacioneve dhe bashkëpunimin online,
nëpërmjet mënyrave të reja siç janë: faqet e rrjeteve sociale, Wikit, aplikacionet për
komunikim, etj.
Termi Web 2.0, u përdor për së pari herë nga O’Reilly Media në vitin 2004. O’Reilly
Media në bashkëpunim me MediaLive International, përdori këtë frazë si titull për një
seri konferencash. Që atëherë, u popullarizua shumë edhe pse definicioni i tij u
kritikua nga komunitetet e marketingut dhe teknikët e TI.
O’Reilly ofron shembullin e mëposhtëm që të ilustron dallimin ndërmjet Web 2.0 dhe
Web 1.0:
Web 1.0
Klikimi i dyfishtë
Ofoto
Akamai
Mp3.com
Britannica Online
Ueb faqet personale
Evite
Spekulimi i emrave të domeneve
Shiqimi i faqeve
Kapja e pamjes
Publikimi
Sistemet për menaxhimin e përmbajtjeve
Drejtoritë-taksonomia
palëvizshmëri

Web 2.0
Google AdSense
Flickr
BitTorrent
Napster
Wikipedia
Bloggimi
Upcoming.org dhe EVDB
Optimalizimi i makinave për kërkim
Kosto për klikim
Ueb shërbimet
Pjesëmarrja
Wikit
Ngjitja (“folksonomy”)
sindikatë

Tabela 2 Dallimi ndërmjet Ueb 2.0 dhe Ueb 1.0

Karakteristika më interesante e Ueb 2.0 sipas shumë shkencëtarëve është
shpërndarja globale inovative e Ueb faqeve. Posa të jetë vendosur një ide në një
Ueb faqe me sukses, ajo përnjëherë përhapet nëpër krejt botën.

II.5. Teknologjitë e qasjes në rrjet (Internet)
Infrastruktura e rrjetit e cila u diskutua më herët ofron një bazë të rëndësishme për
zhvillimin e tregtisë dhe biznesit elektronik. Por, rritja dhe tërheqja e një numri gjithnjë
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e më të madh të konsumatorëve, varet nga teknologjitë të cilat mundësojnë qasje në
Internet. Në mesin e këtyre teknologjive janë lidhjet telefonike, kompjuterët personalë
(PC), televizioni, telefonat mobilë, PDA-të,etj.

II.5.1. Lidhjet telefonike
Linjat telefonike janë teknologjia bazë e komunikimit e cila mundëson lidhjen në rrjet,
nga shtëpitë dhe zyrat tona. Lidhjet telefonike sot mundësojnë si komunikimin analog
ashtu edhe atë digjital në formë tingujsh, të dhënash, grafikë dhe video. E vetmja e
metë e këtij lloj komunikimi është brezi i kufizuar frekuencor për komunikim. Shumica
e shërbimeve të telefonisë janë të pranishëm në SHBA, Japoni dhe Evropë. Rrjetat e
këtilla të komunikimit me brez të gjerë frekuencor, mundësojnë qasjen më të shpejtë
në të dhëna dhe informacione, përkrahjen dhe dërgesën e një game të gjerë
shërbimesh si video (psh. video on demand), muzikë, reklamim interaktiv, lajme
online në kohë reale, lojëra interaktive, video konferenca nga distanca, etj.

II.5.2. Telefonat mobilë dhe WAP
WAP është shkurtesa për Protokollin e qasjes pa tel (Wireless Access Protocol).
Serverët të cilët përdorin këtë lloj protokolli për komunikim, kanë mundësuar qasjen
në Internet nëpërmjet telefonave celular, PDA14’ve , dhe pajisjeve tjera mobile si
laptopët. Telefonat celularë gjithnjë e më shumë po përdoren për komunikim në
Internet, si në Japoni ashtu edhe në Evropë, ku shënohen përparime të dukshme në
krahasim me tregun Amerikan. Përdoruesit kyç të këtyre shërbimeve janë
konsumatorët me fuqi të lartë blerëse, zakonisht profesionistët e rinj dhe
biznesmenët. Mundësia e qasjes në Internet nëpërmjet pajisjeve mobile është një
segment shumë me rëndësi që duhet të hulumtohet, dhe që gjithnjë e më shumë po
përhapet dhe zgjon kureshtje në mesin e njerëzve të profileve të ndryshme.
Sidomos, me zhvillimin e teknologjive të reja që mundësojnë integrimin e pajisjeve
mobile me pajisje tjera nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme softuerike dhe
harduerike. Me anë të këtyre teknologjive sot mundësohet qasje në të dhëna
personale si psh. qasja në konto në bankë, realizimi i pagesave nëpërmjet
celularëve, etj., sidomos me implementimin e teknologjive të reja për mbrojte dhe
siguri të të dhënave personale. Sot, në Evropë sidomos në Zvicër, qytetarët mund të
blejnë edhe tiketa udhëtimi për tren dhe autobus, nëpërmjet telefonit celular15, në
Suedi qytetarët e kryeqytetit mund të paguajnë vend-parkimin për veturën e tyre
nëpërmjet telefonit celular, etj. Në Maqedoni kanë filluar të paraqiten shërbimet e
para të kësaj natyre nga Cosmofon, duke ofruar qasje në 3G, ndërsa ka kohë që
funksionon teknologjia e qasjes në Internet me WAP, në t-mobile, Cosmofon dhe Vip.
Telefonat mobil dhe pajisjet tjera mobile zakonisht kanë: CPU(procesor) me fuqi të
vogël, memorje të limituar, furnizim me energji nga bateritë (pra, të kufizuar në kohë),
ekran të vegjël, dhe pajisje për input si lapsa digjital, ekran i ndjeshëm nga prekjet,
tastierë të vegjël, etj.
Aplikacionet WAP janë zhvilluar nëpërmjet gjuhës Wireless Markup Language
(WML). Skripti i WML është i ngjashëm me Java skriptin, i cili mbështet këtë ambient
apo teknologji.

14
15

PDA-Personal Data Assistant, kompjuter i vogël xhepi i cili shpesh përdoret si notes elektronik dhe celular
shiko: sbb.ch
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Një e metë e tregtisë elektronike mobile të zhvilluar nëpërmjet telefonave celularë,
është ekrani i vogël dhe rezolucioni i dobët i grafikës. Kohëve të fundit, sidomos me
paraqitjen në treg të iPhone, edhe këtij problemi po i afrohet fundi.

II.5.3. Kompjuterët personalë
Kompjuterët personalë(PC) janë pajisjet elektronike më të përhapura që mundësojnë
qasjen në Internet. Prezenca e kompjuterëve personalë është e konsiderueshme në
nivel botëror, por, përsëri varet nga zhvillimi ekonomik, social, kulturor i vendeve dhe
regjioneve të ndryshme. Për shumicën e segmenteve të tregut, penetrimi i PC’ve
është 20 deri 50% të popullatës, krahasuar me gati 100% penetrim të televizorit.
Mënyra më e shpeshtë e lidhjes në Internet nga PC’të është nga shtëpia, puna dhe
klubet e Internetit apo Internet kafetë. Viteve të fundit është arritur deri diku të
standardizohen PC’të, duke u nisur nga procesori (Intel), sistemi operativ Windows,
dhe Microsoft Office, si aplikacione standarde.
Çështja kyçe lidhur me PC’të, ka të bëjë me kapacitetet e reja që duhet zhvilluar me
ndryshimin e aplikacioneve dhe softuerëve të gjeneratës së fundit, të cilët kanë
nevojë për platforma më të fuqishme, kapacitete më të mëdha memoruese, dhe
kapacitete grafike dhe procesorike më të fuqishme. Bizneset, si rrjedhojë duhet të
përballen me dilemën e kompatibilitetit, duke hulumtuar për versionin e harduerit,
versionin e softuerit dhe makinës për surfim në Internet të cilën e përdorin klientët e
tyre potencialë. Aplikacionet të cilat janë kompatibile me teknologjinë e fundit, do të
mund të përdoren vetëm nga një numër i kufizuar klientësh, andaj firmat që veprojnë
online duhet pasur në konsideratë segmentin e klientëve për të cilin synojnë në treg.
Kjo sidomos çon peshë në industrinë e lojërave dhe sektorët ku multimedia dhe
grafika janë të rëndësishme.

II.5.4. TV digjital
Televizori si pajisje elektronike është prezent në çdo familje në vendet e
industrializuara. U deshën 50 vite që kjo teknologji të përhapej në këtë nivel. Kutitë
set-top, mundësojnë lidhjen e televizorëve digjitalë në Internet. Për momentin qasja
në Internet nëpërmjet të televizorëve realizohet nëpërmjet teledirigjuesve, dhe
pamundëson apo kufizon mundësinë e përdoruesit të fusë të dhëna dhe të kërkojë
ato, por, kjo teknologji ka disa përparësi në krahasim me kompjuterët personalë.
Brezi frekuencor iTV është shumë më i gjerë, dhe mundëson transmetim në ekran të
fotografive më të mëdha dhe më të pastra. Shërbimet që përdoren më së shumti janë
video sipas porosisë(video on demand) dhe video sekuencat ekstensive. Në
Internetin që ne përdorim sot, shkarkimi i sekuencave të tilla do të merrte disa
minuta, ndërsa me anë të set-top kutive (High definition) ky transmetim do të ishte në
kohë reale. Me vet faktin që gjithnjë e më shumë njerëz do të përdorin TV për qasje
në Internet, disejnuesit e Ueb faqeve duhet të rregullojnë pamjen e faqeve ashtu që
ajo të duket bukur, si në PC, ashtu edhe në TV.
Përveç Internetit në TV, kanalet e tregtimit në TV digjitale konvencionale, janë një
tregim në vete i tregtisë elektronike. Formati i prezantimit të produkteve është
krejtësisht i ndryshëm nga ai i Internetit, ku klientit produktet i servohen pothuajse
ngjashëm si në reklamat e TV të zakonshëm. Blerësi nuk ka shprehur interes të
drejtpërdrejt në blerjen e një produkti, ai thjesht është tërhequr nga reklamim i vetëm
i çastit.
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Ekzistojnë disa propozime për integrimin e Internetit dhe televizionit, njëri nga më të
njohurit është WebTV i Microsoft-it (www.webtv.net). Ky model përdorë TV ekzistues,
një set-top kuti, ndërsa komunikimi realizohet nga një pajisje mobile dore, nëpërmjet
një shfletuesi special (angl. WebTV browser).

Pyetje për diskutim
1). Tregoni mediumet tjera komunikuese, përveç Internetit, ku mund të realizohet
tregtia elektronike?
2). Cilat janë komponentat bazë të infrastrukturës për punë në rrjet?
3). Çka është Interneti e çka Intraneti?
4). Çka është URL, si realizohet adresimi në Internet?
5). Ku qëndron dallimi i Internetit nga Ueb?
6). Cilat janë protokollet bazë të Internetit?
7). Çka ka mundësuar teknologjia WAP?
8). Numëroni disa nga teknologjitë kyçe për qasje në rrjet apo Internet?
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Rasti studimor: Korporata Fedex
(Ndërtimi i një biznesi elektronik)
Përshtatur nga autori bazuar në: Turban, McLean, Wetherbe, “Information Technology for
Management, Transforming Organisations in the digjital economy, 4h Edition, 2004, pp.48-49, dhe
www.Fedex.com

Korporata FedEx u themelua në vitin 1973 nga z. Fred Smith. Sot, me një
infrastrukturë fizike dhe virtuale plotësisht të integruar, modeli biznesor i FedEx-it
realizon dërgesat postare brenda 24-48 orësh, në të gjithë botën. FedEx operon një
nga qendrat më të mëdhaja në botë për procedimin e të dhënave, me mbi 100 milion
kërkesa informacionesh në ditë nga 3000 baza të dhënash dhe nga mbi 500.000
fajlla arkivor. Kjo firmë operon me një nga rrjetet më të mëdha në nivel botëror, të
llojit klient-server online, në kohë reale (real-time). Kompetencat bazike të FedEx-it
janë fokusuar në transportin ekspres dhe në e-zgjidhjet (e-solutions).
Mundësitë dhe problemet
Fillimisht Korporata FedEx u mëkëmb nga presionin që ia shkaktonte inflacioni dhe
konkurrenca globale. Këto presione sollën deri te rritja e kërkesave biznesore për
dërgesa të shpejta dhe me çmime të ulëta, njëherësh duke përmirësuar shërbimet
ndaj klientëve. FedEx nuk kishte një problem vetanak, por duhej të bënte përpjekje të
qëndronte përpara konkurrencës, me hapjen e mundësive të reja në aspektin e
satisfaksionit të konsumatorëve për dërgesa të shpejta, të sigurta dhe me çmime të
arsyeshme. Më vonë Interneti ia dha mundësinë FedEx-it që të zgjerojë platformën e
vetë me një çmim të lirë, edhe atë në dy drejtime, në aspektin gjeografik dhe atë të
shërbimeve të ofruara. FedEx-i po mundohet të arrijë dy nga qëllimet e veta kryesore
njëherësh, edhe atë 100% shërbime për konsumatorët, dhe 0% vonesë.
Projekti i bazuar në IT
Aplikacioni primar softuerik i përdorur nga FedEx është një mjet për dërgesa
elektronike apo e-dërgesa(angl. e-shipping), një aplikacion për menaxhimin e
dërgesave, i cili ju mundëson klientëve që të ndjekin statusin e dërgesave të veta
nëpërmjet Ueb faqes zyrtare të FedEx-it. FedEx gjithashtu ofron zgjidhje të
integruara për të adresuar kërkesat e klientëve të vet për plotësimin e nevojave gjatë
shitjes dhe përgjatë zinxhirit të furnizimit. Zgjidhjet e tregtisë elektronike të FedEx-it,
ju ofrojnë klientëve një gamë të plotë shërbimesh që ju mundësojnë bizneseve që ato
shërbime t’i integrojnë me operacionet e firmave të veta. Këto zgjidhje e kanë bërë
FedEx-in më shumë se një kompani transportuese.
FedEx përdorën disa zgjidhje të tregtisë elektronike të natyrës harduerike dhe
softuerike, si psh.: FedEx Power Ship MC (një sistem harduerik dhe softuerik për
shumë lloje transportesh), FedEx Ship Manager Server ( një sistem harduerik dhe
softuerik e cila ofron transaksione të shpejta dhe super të sigurta, e cila mundëson
realizimin e 8 transaksioneve për sekondë), FedEx ShipAPITM (një aplikacion i
bazuar në Internet e cila mundëson plotësimin nevojave të klientëve duke eliminuar
programimin e përsëritshëm -redundant), dhe FedEx Net-Return® ( një sistemi
bazuar në Internet për menaxhimin e kthimit të dërgesave apo pakove). Kjo
infrastrukturë tash njihet si FedEx Direkt Link. E cila mundëson tregti elektronike të
llojit biznesi ndaj biznesit (B2B), duke kombinuar rrjetin virtual privat global (VPNVirtual private network), dhe lidhjet e Internetit, lidhjet me linjë të huazuar, si dhe
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lidhjet me rrjetet me vlerë të shtuar (VAN-value-added network).
Figura e mëposhtme tregon një shembull të një nga zgjidhjet e tregtisë elektronike të
FedEx-it. Tregon se si klientët e FedEx-it mund të kenë qasje në sistemet e
ndryshme nëpërmjet Internetit. Kur një klient realizon një porosi online, porosia
dërgohet te Ueb serveri i FedEx-it. Informacione lidhur me porosinë dhe klientin
pastaj barten deri te kompjuteri personal i shitësit, dhe një mesazh konfirmimi i
dërgohet klientit për pranimin e porosisë. Pasi të jetë pranuar dhe konfirmuar
porosia, Ueb serveri i FedEx-it dërgon një mesazh deri te banka e shitësit, e cila
pastaj miraton kreditimin. Njëherësh, porosia është dërguar nëpërmjet të rrjetit EDI
(Electronic data interchange) deri te superkompjuteri (mainframe) i FedEx-it, e cila
aktivizon sistemin për menaxhimin e depos (warehouse management system).
Porosia procedohet (produktet zgjidhen dhe paketohen), sistemi i inventarit
rifreskohet, dhe procesi i dërgimit aktivizohet. Informacionet lidhur me procedimin e
porosisë gjenden në tre qendra të dhënash të operueshme nga largësia EDC
(electronic data centers), të vendosura në SHBA, EMEA (hapësira gjeografike
Europë dhe Mesdhe), dhe APAC (hapësira gjeografike Azi dhe Paqësor). Gjatë gjithë
këtij procesi, klienti, shitësi dhe punëtorët e FedEx-it mundet të monitorojë statusin
dhe realizimin e porosisë, edhe atë në kohë reale nëpërmjet Ueb-it.

Figura 10 Një shembull i strukturës së organizimit të tregtisë elektronike të FedEx-it16

Rezultatet
Modeli i ri biznesor i FedEx-it, krijon vlera për klientët e vetë në disa mënyra:
Lehtëson komunikimin dhe bashkëpunimin më të mirë ndërmjet palëve gjatë procesit
të shitjes dhe përgjatë zinxhirit të furnizimit, Promovon përfitime në mënyrë efikase
nga reduktimi i kostove dhe përshpejtimi i ciklit të porosisë, i inkurajon klientët
biznesor që jo vetëm ti përdorin shërbimet e FedEx-it por edhe ti integrojnë ato si
operacione të veta logjistike (outsourcing), i mundëson FedEx-it një përparësi
konkurruese dhe rritje në të ardhura dhe profit. Së këndejmi mund të konkludojmë se
16

Bazuar në punimin e SIM 2000 me autor William L. Conley, simnet.org/library/doc/2ndplace.doc, vizatuar në
Edraw, nga Besim A.
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FedEx, ka ndryshuar nga një kompani e vjetër transportuese, në një ndërmarrje
logjistike e bazuar në biznes elektronik (e-business logistic enterprise).
Pyetje lidhur me rastin studimor:

1. Si implementoi FedEx fjalëne fundit të teknologjisë informative dhe Ueb
teknologjisë, që të ndryshojë nga një ndërmarrje e thjeshtë në një ndërmarrje
moderne e orientuar drejt satisfaksionit të konsumatorit?
2. Cilat ishin disa nga sistemet e shumta të FedEx-it që zhvilluan modelin
biznesor të FedEx-it duke e transformuar atë në një biznes elektronik të
fuqishëm?
3. Cilat ishin benefitet e FedEx-it nga implementimi i sistemeve të reja, dhe cilat
ishin benefitet për klientët?
4. Çfarë propozimesh shtesë do të kishit ju për zhvillimin modelit biznesor të
FedEx-it bazuar në zbulimet më të fundit nga ICT dhe Ueb teknologjia?
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Objektivat mësimore të kapitullit të tretë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Cili është fushëveprimi i tregtisë elektronike,
• Cilat janë tiparet e tregtisë elektronike,
• Cilat janë benefitet e tregtisë elektronike për organizatat,
• Cilat janë benefitet e tregtisë elektronike për konsumatorët,
• Cilat janë limitimet e tregtisë elektronike,
• Cilat janë mundësitë e tregtisë elektronike.

III. Histori e shkurtër dhe fushëveprimi i tregtisë elektronike
Aplikacionet e tregtisë elektronike shënojnë fillimin e tyre në vitet e 70’ta, me
inovacione të tilla si transferi elektronik i fondeve (ETF). Sidoqoftë, aplikacionet ishin
të limituara vetëm në mes të korporatave më të fuqishme të asaj kohe dhe një numri
shumë të vogël të bizneseve më të vogla. Pastaj me radhë erdhi sistemi EDI
(Electronic Data Interchange) apo Këmbimi Elektronik i të Dhënave (KED), i cili
mundësoi automatizimin e procedimit rrutinor të disa transaksioneve dhe zgjeroi
tregtinë elektronike në të gjithë industritë e asaj kohe. Që prej kohës së
komercializimit të Internetit e këndej si dhe me prezantimin e Web-it në fillim të viteve
të 90’ta, aplikacionet e tregtisë elektronike kanë mar një hov të konsiderueshëm. Kah
viti 2000, u shënua tronditja më masive në industrinë e tregtisë elektronike, me
falimentimin e disa mijëra kompanive të bazuara në Internet apo dot-kom (.com)
kompanive. Sidoqoftë, deri kah viti 2003 rritja rapide e filluar para viteve 2000
vazhdoi më tej. Sot, shumica e organizatave apo ndërmarrjeve të mesme dhe atyre
të mëdhaja, dhe shumë prej ndërmarrjeve të vogla po praktikojnë një nga shumë
format e tregtisë elektronike. Së shpejti që të gjitha organizatat ekzistuese do të jenë
të obliguara të zbatojnë njërën nga format e shumta të tregtisë elektronike apo ebiznesit.

III.1. Fushëveprimi i tregtisë elektronike
Fushëveprimi i tregtisë elektronike është i shumë i gjerë, dhe siç mund të shohim nga
figura e mëposhtme, ekzistojnë një sërë aplikacionesh të tregtisë elektronike (maja e
figurës). Për të ekzistuar aplikacionet, kompanitë kanë nevojë për informatën e
duhur, infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse. Figura tregon se aplikacionet e
tregtisë elektronike janë të përkrahura nga infrastruktura dhe nga pesë fusha
përkrahëse (të treguara si shtylla mbartëse) të definuara më poshtë: njerëzit, politika
publike, marketingu dhe reklamat, shërbimet përkrahëse, dhe partneritetet e biznesit.
• Njerëzit: Shitësit, blerësit, ndërmjetësit, specialistët e sistemeve të informimit
dhe punëtorët tjerë, si edhe pjesëmarrësit tjerë të ndryshëm.
• Politika publike: Politikat ligjore dhe politikat tjera si dhe regullativat, si që
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janë mbrojtja e intimitetit dhe tatimimi, e që janë të determinuara nga qeveria.
Marketingu dhe reklamimi: Si çdo biznes tjetër, tregtia elektronike zakonisht
kërkon mbështetjen e marketingut dhe reklamimin. Kjo është jashtëzakonisht
e rëndësishme në B2C transaksionet në rrjet, ku blerësit dhe shitësit zakonisht
nuk e njohin njëri tjetrin.
• Shërbimet përkrahëse: Një numër i madh i shërbimeve nevojitet me qëllim
që të përkrahë tregtinë elektronike. Ato variojnë nga pagesat për porositje të
dërgesave deri te krijimi i kapaciteteve. Këto shërbime janë shpjeguar më
hollësisht në kapitullin IV.
• Partneritetet e biznesit: Investimet e përbashkëta (joint ventures), e-tregjet
(elektronike), dhe partneritetet e biznesit të llojeve të ndryshme janë të
zakonshme në tregtinë elektronike. Ato hasen shpesh përgjatë zinxhirit të
furnizimit (psh. Interaksionet ndërmjet kompanisë dhe furnitorëve të sajë,
konsumatorëve, dhe partnerëve tjerë).
Infrastruktura përkrahëse përfshinë harduer, softuer, dhe rrjetet, duke u nisur nga
brouserët (kërkuesit si psh. Internet Explorer, FireFox, Netscape, Opera, etj) e deri
në multimedia. Të gjitha nga komponentet e lartpërmendura kërkojnë praktika të
mirëfillta menaxherike. Kjo d.t.th. se kompanitë duhet të planifikojnë, organizojnë,
motivojnë, sajojnë strategji, dhe të riinxhinierojnë proceset sipas nevojës (Turban,
2004).
•

Figura 11 Fushëveprimi i tregtisë elektronike17

17

Përshtatur nga Turban, Aronson dhe Liang “DSS and IS”, PrenticeHall, 2004
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III.2. Tiparet e tregtisë elektronike
Duke u nisur nga fryma analizuese e proceseve biznesore, dhe aspekti strategjik i
vështrimit të proceseve, ashtu si në të gjitha veprimtaritë biznesore të zakonshme,
edhe biznesi elektronik ka karakteristikat e saja që duhet analizuar duke përdorur
analizat e ndryshme menaxheriale.
Disa nga karakteristika kryesore të biznesit elektronik apo tregtisë elektronike, shumë
lehtë mund të merren me mend, edhe pse të parët i definuan Tapscot, Timmers, etj.,
disa vite më parë.
• Nga vet fakti se veprimtaria biznesore realizohet në rrjetin global-Internetin, ku
të gjitha palët e involvuara nuk shihen fizikisht dhe mund të kenë qasje në
aplikacionet e ndryshme softuerike nëpërmjet harduerit përkatës si
mundësues, qasshmëria (angl. availability) në aplikacionet online të biznesit
realizohet 24 orë pa ndërprerë, 7 ditë në javë, dhe kjo paraqet një përparësi
shumë të fuqishme për bizneset.
• Interneti, qoftë si rrjet ndërkombëtar, apo si medium për publikim dhe
komunikim me ndihmën e Web-it dhe shërbimeve tjera, është i
gjithpranishëm apo kudogjendur (angl. Ubiquity). Pra, mund të merret se të
gjitha organizatat dhe individët në gjithë botën së shpejti do të kenë qasje në
Internet, rrjedhimisht edhe në bizneset online.
• Si rezultat i humbjes së distancave gjeografike dhe kohore, tregjet botërore do
të jenë shumë afër njerëzve, kjo është e lidhur me aspektin e globalizimit
(Global), që d.t.th. se tregtia elektronike nuk njeh kufij fizikë tregu, një firmë
Amerikane, tash më nuk ju shet produkte vetëm Amerikanëve, por secilit
person apo organizatë që ka qasje në Internet.
• Pasi që përmendëm zvogëlimin e distancave gjeografike dhe kohore ndërmjet
tregtarëve të ndryshëm nëpër gjithë botën, paramendoni afërsinë që mund të
ofron biznesi online në tregun lokal (angl. local), ndërmjet aktorëve të tregut
vendas, ku Interneti mund të paraqitet si medium i cili përkrahë aktorët e
tregut vendas dhe relacionet biznesore ndër-personale (person-person
relationships).
• Zhvillimi gjithnjë e më i madh i aktiviteteve biznesore në rrjet, që do të
digjitalizonte (angl. Digitisation) jetën e përditshme biznesore, duke rezultuar
me: 1). paraqitjen e shërbimeve të shumta telekomunikuese, emetimin
nëpërmjet valëve të gjëra frekuencore, në industrinë e informimit, dhe 2).
Funksionalizimin e ligjeve të ndryshme ekonomike.
• Interneti do të mundëson realizimin e provizionit nga informatat, gjatë procesit
të blerjes dhe shitjes, ku me vetitë e Internetit si një medium multimedial
(Multimedia), ofron mundësi të reja konsultuese, disejn dhe argëtim.
• Duhet pasur parasysh se Interneti nëpërmjet Web-it ofron Interaktivitet (angl.
Interactivity) ndërmjet blerësve dhe shitësve të produkteve dhe shërbimeve,
me një çmim të arsyeshëm.
• Procedimi i të dhënave dhe profilizimi i konsumatorëve, do të shpjerë deri te
relacionet e nivelit një-me-një ose sy-më-sy (angl. one to one), si psh. në
marketing, si pasojë krejt e natyrshme e të bërit biznes në rrjet. Kjo, gjithashtu
mund të jetë nevojë që të tejkalohet anonimiteti i relacioneve biznesore të
Internetit.
• Numri gjithnjë e më i madh i aktorëve të tregut në rrjet, sjell deri te efektet e
rrjetit (angl. Network effects), i cili ka të bëjë me ngritjen e vlerës së rrjetit,
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proporcionalisht me rritjen e numrit të pjesëmarrësve.
Interneti sot ka mundësuar, së paku një pjesë të teknologjisë informative të
zinxhirit të furnizimit, i cili ka rezultuar me integrimin (angl. Integration)
funksional dhe informatikë të organizatave. Kompanitë e ndryshme po synojnë
të nxjerrin vlerë të shtuar nga kjo veti e Internetit.

III.3. Benefitet e tregtisë elektronike
Vetëm një numër i vogël inovacionesh në historinë njerëzore, kanë ofruar aq benefite
sa ka ofruar tregtia elektronike për organizatat e ndryshme në botë. Benefitet e
tregtisë elektronike posa kanë filluar të materializohen, por ato do të vazhdojnë të
rriten dukshëm me të njëjtën tempo me të cilën ritet tregtia elektronike. Disa nga
benefitet e tregtisë elektronike janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Benefitet për organizatat:
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Rritja e tregtueshmërisë së kompanive në tregjet nacionale dhe
ndërkombëtare. Me harxhime kapitale minimale, një kompani mund të alokojë
në mënyrë të shpejtë më shumë konsumatorë, konsumatorët më të mirë, dhe
partnerë më të përshtatshëm ndërkombëtarisht,
Madhësia e organizatës s’ka rëndësi, në fakt ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme mund të tregohen më fleksibile dhe më lehtë mund t’u përshtaten
ndryshimeve dhe sfidave të tregtisë elektronike,
U mundëson kompanive të sigurojnë të mira dhe shërbime nga kompanitë
tjera, shpejtë dhe me një kosto më të ulët,
Shkurton, ndoshta edhe eliminon kanalet për shpërndarjen e marketingut,
duke i bërë produktet më të lira, në të njëjtën kohë, duke u siguruar
prodhuesve fitime më të mëdha,
Bën uljen të kostove për krijimin, procedimin, shpërndarjen, rruajtjen dhe
sigurimin e informatave duke i digjitalizuar proceset,
I ulë kostot e telekomunikimit, për shkak se Interneti është më i lirë se sa
rrjetat me vlerë të shtuar (angl. VAN value-added-networks),
U ndihmon disa bizneseve më të vogla të konkurrojnë kompanitë më të
mëdha, pasi barrierat e hyrjes janë minimale,
Lejon menaxhim të inventarit apo stoqeve me një kosto më të ulët, duke
lehtësuar menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, duke mundësuar gjithashtu edhe
komercializimin e produkteve,
Mundëson krijimin e tregjeve të reja tepër të specializuara, duke u nisur nga
procesi i ç’ndërmjetësimit (angl. disentermediation), duke larguar nga loja
shitësit me shumicë, dhe duke lidhur prodhuesin drejtpërdrejt me
konsumatorin.

Benefitet për konsumatorët:
•
•
•
•

U lejon konsumatorëve të blejnë apo të bëjnë transaksione të ndryshme
pandërprerë përgjatë 24 orëve, pothuaj nga çfarëdo lloj lokacioni
Ofron produkte dhe shërbime më të lira, duke u lejuar atyre të bëjnë kërkime
dhe krahasime të shpejta në rrjet (online),
U ofron konsumatorëve më shumë zgjidhje në selektimin e produkteve dhe
prodhuesve,
Lejon dërgimin e informatave relevante për transaksionet brenda sekondit,
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U lejon konsumatorëve të marrin produkte të komercializuara, nga kompjuterët
personal deri edhe në veturat personale, me çmime konkurruese (të
volitshme),
U lejon njerëzve që të mësojnë dhe punojnë nga shtëpitë e tyre,
Mundëson ankandet elektronike në të cilat shohin benefite blerësit dhe shitësit
e produkteve dhe shërbimeve,
U mundëson konsumatorëve të ndërveprojnë në komunitete elektronike dhe të
këmbejnë ide apo të krahasojnë eksperiencat individuale apo grupore.

Benefitet për shoqërinë në përgjithësi:
•
•

•
•

Lejon një sërë mallrash të shiten me çmime më të ulëta, kështu ndikon në
rritjen e standardit të jetesës së popullatës,
Lehtëson dërgimin e shërbimeve publike, si që janë dokumentet a vendimet
qeveritare, duke reduktuar koston e distribuimit dhe shanset për vjedhje apo
falsifikim, dhe duke rritur kualitetin e shërbimeve sociale, punën e policisë,
shëndetësisë, dhe arsimit,
Lejon individët të punojnë në shtëpi duke udhëtuar më pak, e që rezulton me
më pak ngarkesa trafiku dhe ndotje më të vogël të ambientit,
Mundëson që popullata e vendeve në zhvillim apo në viset rurale, të ketë
qasje në produktet dhe shërbimet të cilat nuk mund të gjenden lehtë. Kjo
përfshinë edhe mundësitë e mësimit të profesioneve dhe të fitimit të
diplomave shkollore, universitare, etj., apo të pranojnë asistencë më të mirë
mjekësore (telemjekësia).

III.4. Limitet dhe të metat e tregtisë elektronike
Deri më tash në tekstin e mësipërm përmendëm pothuajse të gjithë anë pozitive të
tregtisë elektronike, por si çdo lloj veprimtarie apo teknologjie në përgjithësi, edhe
tregtia elektronike ka kufizimet dhe të metat e veta specifike. Në mesin e këtyre
mangësive mund të gjejmë limitime të dy natyrave të ndryshme, teknike dhe
joteknike, të cilat e kanë penguar rritjen e shpejtë apo kanë ngadalësuar zhvillimin e
tregtisë elektronike dhe pranimin e sajë më të gjerë. Këto limitime apo pengesa janë
radhitur më poshtë. Disa prej tyre kanë qenë faktorë që kontribuuan në mangësitë
funksionale të shumë projekteve të tregtisë elektronike dhe dot-kom kompanive
(.com) të viteve të fundit. Por për fat të mirë me kalimin e kohës shumica e limitimeve
të përmendura janë tejkaluar apo zvogëluar në papërfillshmëri. Përveç kësaj,
planifikimi adekuat mund të minimizojë ndikimin negativ të disa syresh.
Të metat (vështirësitë) teknike:
•
•
•
•
•
•

Mungesa e standardeve të pranuara përgjithësisht,
Brez frekuencor i pamjaftueshëm të telekomunikimit,
Mjetet për zhvillimin softuerik janë në zhvillim e sipër,
Vështirësitë në integrimin e Internetit dhe disa aplikacioneve të vjetra të
tregtisë elektronike dhe bazave të të dhënave të vjetruara (angl. legacy),
Nevoja për Ueb serverë special përveç serverëve të rrjetit,
Qasshmëria e përdoruesve të Internetit është e papërshtatshme, përfshirë
edhe çmimet ende të larta (sipas disa përdoruesve).
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Të metat (vështirësitë) joteknike:
•
•
•
•
•

•
•

Çështjet legale të pa zgjidhura (për kualitet, siguri dhe saktësi),
Mungesë e rregulloreve të qeverisjes kombëtare apo ndërkombëtare, si dhe
standardeve të industrisë,
Mungesë e metodologjive të provuara për matjen e benefiteve prej tregtisë
elektronike dhe justifikimi i tregtisë elektronike,
Shumica e shitësve dhe blerësve presin që tregtia elektronike të stabilizohet,
përpara se ata të marrin pjesë aktive në të,
Rezistenca apo ndrojtja e konsumatorëve që të kalojnë nga shitoret e vërteta
në ato virtuale. Njerëzit ende jo aq lehtë u besojnë transaksioneve pa letër
apo pa kontakt human,
Ekziston ideja se tregtia elektronike është e shtrenjtë dhe jo e sigurtë,
Një numër jo i mjaftueshëm (numër kritik) i blerësve dhe shitësve për
operacionet profitabile të tregtisë elektronike, etj.

Edhe pse ekzistojnë mangësi dhe limitime, tregtia elektronike ka bërë një progres
shumë të shpejtë. Aktivitetet e llojit B2B (biznes-me-biznes), e-ankandet, e-qeverisja,
e-arsimimi, dhe disa B2C aktiviteteve, po zhvillohen shumë shpejtë apo po shënojnë
një bum. Me kalimin e kohës eksperienca po rritet dhe teknologjia po zhvillohet, fakt
ky që do të ndikojë në rritjen e përqindjes së benefiteve të tregtisë elektronike ndaj
kostos së sajë, e që do të rezultojë me përkrahje ende më të fuqishme të tregtisë
elektronike në të ardhmen.

III.5. Mundësitë e tregtisë elektronike
Pasi kemi përmendur anët e forta apo benefitet (angl. Strengths), të metat (angl.
Weakness), dhe rreziqet (angl. Threats) e tregtisë elektronike, le të përmendim dhe
analizojmë disa nga mundësitë (angl. Opportunities) e shumta që ofron biznesi
elektronik.
• Mundësia e zgjedhjes së modeli biznesor, apo mënyrës së të bërit biznes
në rrjet. Disa firma si psh. Amazon.com, shesin libra dhe produkte të
ndryshme, klientëve të vet, direkt nga prodhuesi i tyre, duke u paraqitur si
ndërmjetësues, dhe duke arkëtuar provizion nga ç’do shitje. Përderisa firma
Tesco, ka zgjedhur të shet produktet e veta që ndodheshin në shitoret
ekzistuese të saja, përderisa disa firma tjera kanë ndërtuar depo të reja
përveç atyre ekzistuese, special për nevojat e blerësve potencial online,
• Reduktimi i kostove, dhe kursimi nga transaksionet e realizuara mund të
jetë i konsiderueshëm. Kjo, sepse konsumatori mban përgjegjësinë për
pjesën më të madhe të shërbimeve rreth transaksioneve. Kostoja optimale do
të arrihet,vetëm nëse interfejsi i konsumatorit dhe shitësit do të ishin plotësisht
kompatibile,
• Përdorimi i njohurive apo dijeve të konsumatorëve si mjet tërheqës. Siç
përmendëm më lartë, transaksionet e tregtisë elektronike ngërthejnë në vete
grumbullimin e të dhënave të klientëve. Klientët evidentohen sipas të dhënave
specifike, si emri, adresa, vendi, etj. Gjithashtu, sjellja e konsumatorëve mund
të ndiqet dhe evidentohet, duke profilizuar ata, nëpërmjet të vetisë së
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personalizimit (Personalisation18) të Ueb faqeve. Bankat, sidomos janë shumë
të interesuar të grumbullojnë të dhëna të kësaj natyre, duke u bazuar në to,
mund të formojnë bazë të fortë për strategji marketingu, segmentim më
efektiv, dhe fokusim më të mirë të harxhimeve të marketingut. Së fundmi, pasi
klientët të jenë mësuar me ambientin e faqes me gjithë këto veti, janë më pak
të prirur të ndërrojnë shitoren elektronike me një tjetër e cila dallon për nga
mundësitë, disejni dhe qasja. Kështu sigurohet lojaliteti i konsumatorëve të
biznesit elektronik në fjalë, duke zvogëluar substituimin, apo rritur barrierat e
nderimit.19
Ridefinimi i raporteve biznesore. Le të marrim shembullin e Wal-Mart, e cila
ka automatizuar zinxhirin e furnizimit nëpërmjet një sistemi RFID, ku, furnitorët
si Mattel, mund të kenë qasje në bazën e të dhënave të sistemit të Wal-Mart,
ashtu që të bëjnë furnizimin me kohë të produkteve të shitura në shitoret e
shpërndara gjithandej SHBA-ve. Me këtë, Wal-Mart jo vetëm që është lidhur
shumë me furnitorët, por edhe furnitorët janë të lidhur ngushtë me Wal-Mart,
benefitet janë të përbashkëta, por edhe rreziqet njëkohësisht. Kjo është një
raport krejt i ri biznesor, në krahasim me raportet tradicionale të mëhershme
ndërmjet furnitorëve dhe shitësve.
Qasja në tregje të reja. Edhe pse shpesh përmenden sfidat si: barrierat
kulturore të vendeve të ndryshme, valutat e ndryshme ndërmjet vendeve,
dërgesa e produkteve deri në destinacion për vendet e largëta tej-oqeanike,
përsëri, biznesi elektronik nuk njeh kufij dhe ofron perspektiva të reja dhe bazë
të gjerë konsumatorësh, për bizneset që duan të veprojnë jashtë tregjeve
nacionale.

18

Personalisation- Personalizimi është një teknikë softuerike me bazë në .NET aplikacionet, e cila është e
patentuar nga kompania Amerikane Amazon.com
19
Bariera e ndrimit (angl.barriers to switching), njëra nga pesë forcat e modelit të Michael Porter-it
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Objektivat mësimore të kapitullit të katërt:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Cilat janë shërbimet përkrahëse të tregtisë elektronike?
• Cilat janë instrumentet elektronike për pagesa?
• Cilat janë çështjet e sigurisë së pagesave elektronike?
• Çka është sistemi elektronik pagesave?
• Si bëhet mbrojtja e sigurisë e transaksioneve online?
• Çka është Internet banking dhe si paguhen faturat online?

IV. Shërbimet përkrahëse të tregtisë elektronike
Siç e përmendëm më lartë, tregtia elektronike kishte disa forma të paraqitjes bazuar
në mbështetje të fortë në teknologjitë e informimit dhe të komunikimit. Implementimi i
modeleve të tregtisë elektronike apo e-biznesit, ka nevojë për një sërë shërbimesh
mbështetëse. Aplikacionet e tipit B2B20 dhe B2C21, kërkojnë pagesa dhe realizim të
porosive. Portalet kërkojnë që vazhdimisht të mirëmbahen, dhe të pasurohet
përmbajtja e tyre. Prandaj, bazuar në këto nevoja, shërbimet përkrahëse të e-biznesit
janë të paevitueshme dhe mëse të nevojshme. Në Figurën 1, kemi paraqitur pjesën
më të madhe të këtyre shërbimeve. Në mesin e tyre janë e-infrastruktura
(konsulentët teknologjikë, krijuesit e sistemeve dhe integruesit, hostimi (strehimi,
vendosja, psh. e Web faqeve ), sigurimi, dhe rrjetet), e-proceset, kryesisht pagesat
dhe logjistika, dhe e-tregjet, që merren me marketing dhe reklamim. E-komunitetet
përfshijnë partnerë të ndryshëm biznesi. E-shërbimet përfshijnë menaxhmentin e
drejtuar ndaj konsumatorëve (CRM), menaxhmentin e drejtuar ndaj produkteve
(PRM) dhe shërbimet e udhëzimit. E-përmbajtja i referohet provajderëve të
përmbajtjes. Të gjitha shërbimet e përmendura përkrahin aplikacionet në qendër. Të
gjitha shërbimet duhet të menaxhohen. Ne do të fokusohemi në vazhdim vetëm në
dy çështje, pagesat dhe plotësimi i porosive.

20
21

B2B-Biznesi drejt biznesit
B2C-Biznesi drejt konsumatorit
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Figura 12 Shërbimet përkrahëse kryesore të tregtisë elektronike22

IV.1. Pagesat elektronike
Pagesat janë pjesë integrale e të bërit biznes, qoftë ajo në mënyrën tradicionale apo
në rrjet (online). Fatkeqësisht, në shumicën e rasteve sistemet e pagesave
tradicionale, nuk janë efektive për tregtinë elektronike, e sidomos për e-biznes apo
për B2B.

IV.1.1. Kufizimet e instrumenteve tradicionale të pagesave
Sipas Sapsford (2004)23,”paraja mund të jetë gjithçka për të cilën të gjithë anëtarët e
shoqërisë pajtohen se duhet të jetë”. Në Greqinë e lashtë dhe Indi, 2000 vite rresht
monedhat metalike kanë mbizotëruar në tregti. Në mesjetë, Italianët e shpikën çekun
e parë, ndërsa në v. 1690 në Amerikë u emitua dollari i parë letër. Ky revolucion i
instrumenteve për pagesa vazhdoi deri në ditët e sotme.
Me siguri secili ekonomist ka njohuri mbi mënyrat e realizimit të pagesave jo
elektronike, siç janë: pagesat në dorë-kesh, shkrimi i çekut, dërgesa parashë, apo
dhënia e numrit të kartelës kreditore nëpërmjet telefonit, etj., por, këto mënyra
pagesash janë të kufizuara apo nuk kanë zbatim në realizimin e pagesave
elektronike në rrjet (tregti elektronike). Paratë në dorë nuk mund të përdoren, pasi që
22

Burimi: Turban (2004)
Sapsford,J. „The power of plastic“,Wall Street Journal, wsjclassroomedition.com/archive/04nov/ econ_
plasticnation.htm
23
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në tregti elektronike nuk munden palët të shohin njëri tjetrin, pra, nuk ekziston
kontakti fizik. Ndërsa, dërgesa e pagesave me anë të letrave merë shumë kohë, dhe
transaksionet vonohen shumë. Gjithashtu, procedimi i të dhënave të një kartele
kreditore nëpër telefon apo faks merë shumë kohë, dhe nuk është e përshtatshme
kalimi nga telefoni tek kompjuteri me qëllim të kompletimit të transaksionit. E gjithë
kjo vështirësohet ende më shumë sidomos në rastet kur përdoret e njëjta linjë
telefonike. Mbi të gjitha, realizimi i transaksioneve të këtilla nëpërmjet telefonit është
më pak i sigurtë (sidomos kur bëhet fjalë për transaksione në mes shtetesh të
ndryshme), sesa realizimi i të njëjtit me anë të kompjuterit.
Gjatë realizimit të mikropagesave, d.t.th. pagesat që zënë shuma të vogla psh. 5€,
në rrugë tradicionale, kostoja e realizimit të një pagese të tillë do të ishte më e
madhe se vet shuma e pagesës. Prandaj, realizimi i pagesave elektronike në rrjet,
apo online, mundëson realizimin e mikropagesave me kosto shumë të ulët. Sistemet
që mundësojnë realizimin e pagesave të tilla, quhen Sisteme elektronike të pagesave
(angl. EPS –Electronic Payment Systems).

IV.1.2. Sistemi elektronik i pagesave (EPS)
Ngjashëm si në transaksionet (pagesat) e zakonshme, edhe në ato elektronike,
konsumatori mund të zgjedhë metodën se si donë të realizojë pagesën. Disa nga
instrumentet që përdoren për pagesa elektronike në rrjet janë: çeqet elektronike,
kartelat kreditore elektronike, kartelat për blerje, keshi elektronik, kartelat inteligjente
për rruajtjen e vlerës, pagesat person-person, transferi elektronik i fondeve (angl.
EFT-Electronic Funds Transfer), pagesat pa tel (angl. wireless), dhe e-kuletat (eportmonetë). Në vijim do të shpjegojmë shkurtimisht rolin dhe karakteristikat e disa
nga mënyrat elektronike të realizimit të pagesave, e që i përmendëm më lartë.
1. Çeqet elektronike (angl. e-checks), janë të ngjashme me çeqet e zakonshme, e
më së shumti përdoren në llojet B2B të biznesit elektronik. Procedura e realizimit të
transaksioneve apo pagesave, me anë të këtyre çeqeve mund të përshkruhet me sa
vijon:
- Hapi 1: Konsumatori krijon një konto çeku në bankë,
- Hapi 2: Konsumatori kontakton shitësin, blenë produktin apo shërbimin, dhe i
dërgon me postë elektronike (e-mail) një çek elektronik të enkriptuar,
- Hapi 3: Shitësi e depoziton çekun. Paratë debitohen nga kontoja e blerësit dhe
kreditohet kontoja e shitësit.
Si çdo çek i zakonshëm, edhe çeqet elektronike, mbartin nënshkrimin e pronarit (në
formë digjitale) e cila më pastaj mund të verifikohet (shiko: paybycheck.com). Çeqet
e nënshkruara në mënyrë të sigurtë dhe në mënyrë të saktë, këmbehen ndërmjet
institucioneve të ndryshme financiare me ndërmjetësimin e shtëpive elektronike të
klearingut (shiko: echeck.org dhe nacha.org për më tepër informata).
2. Kartelat Kreditore Elektronike (angl. ECC-Electronic Credit Cards). Këto kartela,
e bëjnë të mundur ngarkimin e pagesave në rrjet (online) drejtuar një kontoje të një
kartele kreditore të ndokujt. Është shumë lehtë që blerësi t’ia dërgon me anë të
postës elektronike numrin e kartelës kreditore të tij/sajë, shitësit. Rreziku këtu
qëndron në mundësinë e vjedhjes së numrit të tillë, nga ana e hakerëve të ndryshëm
dhe përdorimin e të njëjtit për qëllime ilegale, përveç nëse nuk është e enkriptuar.
Vërtetimi i dërguesit, gjithashtu është vështirë të bëhet (teknologjitë më të reja do të
bëjnë këtë të mundur brenda dy apo tre vitesh.) Së këndejmi, për shkaqe sigurie,
vetëm kartelat e enkriptuara duhet të përdoren (Detajet e kartelave kreditore mund të
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enkriptohen duke përdorur protokollin SSL24 në kompjuterin e blerësit, i cili është i
pranishëm apo i instaluar në makinat shfletuese standarde (angl. web browsers) dhe
përshkruhet në rrjet (online)). Kur ne blejmë një libër në Amazon.com, informatat për
kartelën kreditore dhe shuma e blerjes janë të enkriptuara në makinën shfletuese.
Kështu që, informacioni është i sigurtë përderisa gjendet në Internet. Kur, kjo
informatë vjen deri tek Amazon.com, nuk hapet por transferohet automatikisht (e
enkriptuar) deri tek VISA, MasterCard, apo kompani tjera të autorizuara për lëshimin
e kartelave kreditore, me qëllim të autorizimit.
3. Kartelat Kreditore Virtuale (angl. Virtual Credit Cards), paraqesin një shërbim, i
cili i lejon konsumatorët që të blejnë me një numër identifikues dhe një fjalëkalim
(angl. password), në vend që të bëhej me një numër kartele kreditore (shiko:
americanexpress.com). Banka u ofron konsumatorëve, një numër valid
transaksionesh për një periudhë të shkurtër përdorimi. Në këtë mënyrë, në qoftë se
klienti pëson humbje, atëherë kjo humbje do të ishte e limituar. Kartelat kreditore më
së shumti përdoren për bizneset elektronike të llojit B2C dhe në shoping nga ana e
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Përderisa, kartelat e blerjes më së shumti
përdoren për e-bizneset e llojit B2B.
4. Kartelat për blerje (angl. Purchasing Cards). Në disa vende, si psh Anglia, SHBA,
etj., kompanitë përdorin kartelat për blerje, në këtë mënyrë realizojnë pagesat ndaj
kompanive tjera. Në të kundërt nga kartelat kreditore, ku aprovohet krediti për 30 deri
60 ditë pa të holla përpara realizimit të pagesës drejt shitësit, pagesat me anë të
kartelave blerëse realizohen brenda javës. Kartelat për blerje, përdoren për realizimin
e blerjeve të paparashikuara të llojit B2B të e-biznesit, dhe zakonisht korporatat
bëjnë kufizimin e lartësisë së shumës së paguar, për blerjet që realizohen me anë të
këtyre kartelave (1000 deri 2000€). Kartelat për blerje, mund të përdoren në Internet
më shumë si kartela kreditore të rregullta.
5. Keshi elektronik (angl. Electronic Cash). Ky lloj instrumenti elektronik për pagesa
është njëri nga më të përhapurit apo më të popullarizuarit në mesin e
konsumatorëve. Shitësit e zakonshëm tradicionalë (brick&mortar) preferojnë keshin,
sepse në këtë mënyrë evitojnë pagesat e komisioneve për kompanitë e kartelave
kreditore, e nga ana tjetër mund të fusin të njëjtat të holla në qarkullim në një kohë
shumë të shkurtër pasi që t’i kishin pranuar ato. Disa blerës, paguajnë në kesh për
shkak se nuk posedojnë kartela kreditore apo çeqe, apo sepse duan që të ruajnë
anonimitetin e tyre me rastin e blerjes. Rrjedhimisht, është logjike që shitësit në
tregtinë elektronike dhe disa blerës, mund të preferojnë keshin elektronik (e-keshin).
Keshi elektronik mund të jetë tre llojesh:
a). Kartela elektronike e pagesave me e-kesh. Një nga kartelat tipike për
pagesa elektronike, njihet me emrin kartela e parave me vlerë të ruajtur (angl.
stored-value Money card). Ky lloj kartelash, është i njëjtë si kartelat që përdoren
nëpër librari për makinat fotokopjuese, për transport, apo për thirrje telefonike,
dhe përmbajnë në vete një sasi të caktuar parashë të parapaguara. Në secilin
rast kur kartela shfrytëzohet, sasia që duhet paguar reduktohet apo zbritet nga
shuma totale që mban kartela. Disa nga këto lloj kartelash janë të rimbushëshme,
e disa të tjera duhet hedhur pasi që shuma e përdorur të jetë harxhuar. Kartela të
këtilla me vlerë të ruajtur, mund të përdoren edhe për pagimin e përdorimit të
24

Secure Sockets Layer – teknologji për enkriptim e cila e siguron ueb faqen dhe siguron autentifikimin apo
verifikimin.
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orëve të kyçjes në Internet. Konsumatori që posedon kartela të këtilla duhet të
viziton faqen e Internetit të një kompanie të tretë dhe të fusë numrin identifikues
dhe fjalëkalimin (password), njëjtë si me rastin e përdorimit të kartelave pre-paid
telefonike. Të hollat nga këto kartela mund të përdoren vetëm në kompanitë apo
shitoret ku ato vlejnë apo janë participues të të njëjtit shërbim. Në Maqedoni disa
nga provajderët e Internetit (ISP) kanë filluar që moti të ofrojnë kartela të këtilla
për shfrytëzuesit e Internetit, pra ke Internet aq sa ke të holla në kartelë.
b. Kartelat Inteligjente (Smart cards). Shumë njerëz u referohen kartelave me
vlerë të ruajtur sikur me qenë kartela inteligjente, por në fakt ato nuk janë të
njëjta. Kartelat inteligjente të vërteta përmbajnë mikroprocesor (çip) dhe mund të
ruajnë një sasi të konsiderueshme informatash (100 herë më shumë se te kartelat
me vlerë), dhe mund të përcjellin kalkulime (procedime). Kartelat e këtilla më së
shpeshti janë kartela multifunksionale. Ato mund të përdoren si kartela kreditore,
kartela debitore, dhe kartela me vlerë të ruajtur, dhe në rastet kur përdoren për
blerje në zinxhir shitoresh, ato mund të ruajnë edhe të dhënat për sjelljet e
konsumatorit apo historinë e produkteve të blera. Kartelat inteligjente të
avancuara, kanë mundësi të transferojnë fonde, paguajmë fatura, të blejmë prej
makinave automatike, apo të paguajmë për shërbimet në TV apo kompjuterëve
personalë. Vlerat e parave mund të mbushen në ATM makinat, kiosqet, apo
nëpërmjet kompjuterëve personalë. Psh., Kartela e keshit VISA, ju lejon
konsumatorëve që të blejnë të mira apo shërbime nëpër pompa të benzinës,
shitore për ushqime të shpejta, kabina telefonike me pagesë, diskonte, zyra të
vendit, shitore të zakonshme, posta, kafene, deri tek teatrot dhe kinematë.
Kartelat inteligjente janë ideale për mikropagesat.
Kartelat inteligjente mund të përdoren gjithashtu për të transferuar benefitet nga
kompanitë drejt të punësuarve, pensionistët mund t’i tërheqin pensionet e tyre,
dhe qeveritë mund t’ju paguajnë qytetarëve dëmshpërblime të ndryshme. Kështu,
paratë transferohen në rrugë elektronike drejt kartelave inteligjente në një ATM,
kioskë, apo kompjuter personal.
c. Pagesat person-person (P2P), janë njëra nga më të rejat dhe nga skemat e
pagesave me rritje më të shpejtë. Ato lejojnë transferin e fondeve ndërmjet dy
individëve për qëllime të ndryshme, si ripagesat e parave të huazuara nga një
shok, dërgimi i parave një studenti në kolegj, pagimi i një sendi të blerë online në
ankand, apo dërgimi i dhuratave një anëtari të familjes. Njëra nga kompanitë e
para që ofrojnë shërbime të këtilla është PayPal.com. PayPal është një kompani
e eBay, e cila kah fundi i vitit 2003 kishte rreth 20 milionë konto konsumatorësh,
që mbartnin më tepër se 35% të të gjitha transaksioneve të eBay dhe kanalizonin
8,5 miliardë USD në pagesa nëpër serverët e vet brenda vitit. Konkurrentët e
PayPal janë AOL me anë të QuickCash, Bank-One's me anë të eMoneyMail,
Yahoo! me anë të PayDirect, dhe WebCertificate.com.
Falimentimi i konkurrentit kryesor të PayPal në këtë lloj biznesi, c2it.com i
CityBank, flet për vështirësitë që të mbahen konsumatorët dhe të qenit konkurrent
në tregun e ri të të bërit biznes në rrjet.
Virtualisht, që të gjitha sistemet P2P punojnë në të njëjtën mënyrë. Le të
supozojmë se duam të dërgojmë para ndokujt nëpërmjet Internetit. Së pari, duhet
selektuar shërbimi dhe hapet kontoja me të. Thjeshtë, kjo d.t.th. krijim të një emri
përdorues (user name), fjalëkalim (password), të zgjedhim shërbimin që adreson
e-maili i përdoruesit, dhe furnizimi i shërbimeve me një numër kartele kreditore
apo numër kontoje bankare. Hapi në vijim është, shtimi i fondeve nga kartela
kreditore apo kontoja bankare në konton tuaj. Pasi që të jetë krijuar llogaria,
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klienti mund të dërgon para. Psh., le të elaborojmë rastin e PayPal. Klienti, me
anë të emrit dhe fjalëkalimit hyn në faqen e vet, specifikon e-mailin e personit i cili
do ti pranon paratë, së bashku me sasinë në dollarë që duhet dërguar. Një e-mail
dërgohet deri tek e-mail adresa e atij që paguan. E-maili do të përmban një link
prapa deri tek ueb faqja e shërbyesit. Kur pranuesi klikon linkun, ai apo ajo do të
pranohet tek shërbimi dhe do të kërkohet që të krijojë një llogari tek e cila paratë
të cilat ishin dërguar do të kreditohen. Pranuesi më pastaj mundet të kreditojë
paratë nga kjo konto deri te kartela kreditore apo kontoja bankare e tij/sajë. Ai që
paguan, zakonisht ngarkohet me një sasi të vogël (rreth 1USD) për transaksion.
6. Pagesat dhe prezantimet elektronike të faturave. Një numër gjithnjë e më i
madh i njerëzve preferojnë të paguajnë faturat mujore online, si psh. Telefoni,
pajisjet, kartelat kreditore, dhe kablloviken. Pranuesit nga ana tjetër, janë ende më
entuziastë për shërbimet e këtilla sesa vet klientët, pasi që pagesat online u lejojnë
atyre të reduktojnë kostot e procedimit në mënyrë të konsiderueshme. Sistemet për
realizim të pagesave elektronike kryesore që mund ti hasim sot janë: pagesat
automatike të hipotekave, transferi automatik i fondeve për pagesat e faturave
mujore, pagesat e faturave nga një llogari bankare online, faturimi direkt shitësblerës, dhe përdorimi i një ndërmjetësi (agjenti) për të grumbulluar fatura në ueb
faqet e pagueshme (ku paguhet).
Kohëve të fundit kompania Cosmofon e telefonisë mobile në Maqedoni, ka lansuar
projektin e vet për kontrollim të gjendjes së faturës mujore në rrjet për klientët e vetë.
Ky sistem quhet e-Bill, dhe është një shërbim online i cili u mundëson klientëve që të
kenë qasje në faturën mujore pas përgatitjes së të njëjtës, mundësia e kontrollimit të
të gjitha faturave të kaluara prej momentit kur klienti regjistrohet për këtë shërbim,
dhe mundësi të shikimit të të dhënave statistikore të detajuara, si fatura mesatare për
6 muajt e fundit, shqyrtim statistikor të thirrjeve të realizuara dhe të pranuara, sms,
etj. Meqë tema e ardhshme është siguria në pagesat elektronike, vlen të përmendet
se qasja në konto personale, apo realizimi i transaksioneve të natyrës së këtillë
bëhet duke u bazuar në lidhje të sigurta apo serverë të siguruar (https).25

IV.1.3. Siguria në pagesat elektronike
Në këtë pjesë do të merren parasysh vetëm dy çështje për sa i përket sigurisë së
realizimit të pagesave elektronike: çfarë masash duhen ndërmarrë në mënyrë që të
kemi pagesa të sigurta me rastin e të bërit tregti elektronike (angl. security
requirements), dhe metodat që mund të përdoren për të siguruar të njëjtat (angl.
security protection).
Kërkesat e sigurisë
Kërkesat e sigurisë për realizimin e tregtisë elektronike janë:
1. Vërtetimi (Authentication). Blerësi, shitësi, dhe institucionet paguese duhet të
garantohen (binden) me identitetin e palëve me të cilat punojnë.
2. Integriteti (Integrity). Të dhënat dhe informatat e transmetuara në tregtinë
elektronike, siç janë porositë, përgjigjet ndaj pyetësorëve, dhe vërtetimet e pagesave,

25

Për më shumë shikoni: https://ebill.cosmofon.com.mk/ebillweb
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duhet të mbrohen nga ndryshimet e qëllimshme apo të rastësishme gjatë
transmetimit të fondeve apo pagesave.
3. Mospranimi (Non-repudiation). Shitësit kanë nevojë për mbrojtje nga refuzimi i pa
arsyetuar i kthimit prapa të një porosie (pasi që të jetë realizuar pagesa). Nga ana
tjetër, konsumatori ka nevojë për mbrojtje nga refuzimi i pa arsyetuar i delivrimit të
produktit apo shërbimit pasi që ai të ketë realizuar pagesën. (Në anglisht që të dy
këto lloj refuzimesh quhen repudiation.)
4. Intimiteti (Privacy). Shumë konsumatorë duan që identiteti i tyre të jetë i siguruar.
Ata duan të jenë të siguruar se të tjerët nuk mund të dinë se çka po blejnë ata. Disa
preferojnë anonimitetin e njëjtë komplet si tek pagesat me kesh.
5. Sigurimi apo parrezikueshmëria (Safety). Konsumatorët duan të jenë të siguruar se
është e sigurtë që të përdorim një numër karteleje kreditore në Internet.
Mbrojtja e sigurisë
Një sërë metodash dhe mekanizmash mund të përdoren me qëllim që të plotësojnë
apo përmbushin standardet e kërkuara të sigurisë.
Enkriptimi (Encryption). Është mekanizmi primar për mbrojtje të ueb faqeve, i cili
shpesh është pjesë e skemave më të përdorshme të sigurisë. Sistemet inteligjente
janë jashtëzakonisht të dobishme në lehtësimin e sigurisë së Internetit. Bizneset që
merren seriozisht me tregti elektronike, duhet patjetër të implementojnë një
infrastrukture komplete për mirëbesim bazuar në teknologjinë e enkriptimin.
Enkriptimi, është procesi i transformimit të informatave ashtu që ti shndërrojë ato në
të pakapshme për gjithë tjerët përpos për atë kujt i dedikohen ato. Enkriptimi, formon
bazat e integritetit të të dhënave dhe intimitetit të nevojshëm për tregti elektronike.
Vërtetimi (Authentication). Edhe pse disa Autoritete Certifikatash (CA-Certificate
Authorities apo nënshkrues të certifikatave digjitale), mendojnë se enkriptimi është i
mjaftueshëm, është imperativ që faqja e Internetit të jetë gjithashtu e vërtetuar (angl.
authenticated) (autentike). Kjo do të përmirësonte përshtypjen dhe besimin e
vizitorëve për ueb faqen në fjalë. Vërtetimi apo autentifikimi d.t.th. që autoriteti i
besuar mund të provon apo vërteton se ju jeni ai që pretendoni të jeni. Për të provuar
se biznesi juaj është autentik apo i vërtetë, faqja juaj ka nevojë që të jetë e siguruar
me më të mirën teknologji të mundshme për enkriptim dhe praktikat më të mira të
enkriptimit.
Certifikatat digjitale (Digital Certificates). Një certifikatë digjitale është një fajll
elektronik i cili në mënyrë unike identifikon individët dhe ueb faqet në Internet dhe u
lejon atyre, komunikim të sigurtë dhe të besueshëm. Ato shërbejnë si një lloj
pasaporte digjital apo kredencial. Praktika e ofrimit të një Certifikate SSL të paautentikuar apo pa-vërtetuar, i ekspozon përdoruesit në rrjet (online) ndaj një rreziku
të falsifikimit të shitoreve elektronike që operojnë në Internet. VeriSign është njëra
nga kompanitë më të fuqishme në botë për sigurimin e ueb faqeve. Deri më tash
rreth 500.000 ueb faqe për tregti elektronike, janë të siguruara nga kjo organizatë.
Prezenca e kësaj kompanie në Maqedoni është evidente gjithashtu, pasi që ueb
faqet më të fuqishme të biznesit elektronik në Maqedoni janë të siguruara me
VeriSign teknologjinë, përfshirë këtu edhe shërbimet bankare online të ‘ProCredit
Bank’, ‘Komercijalna banka’, etj.
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Objektivat mësimore të kapitullit të pestë
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
•
•
•
•
•

Cilat janë llojet e transaksioneve të tregtisë elektronike,
Çka janë modelet biznesore,
Sa lloje modelesh biznesore të tregtisë elektronike ekzistojnë,
Cilat janë të metat dhe përparësitë e kategorive të ndryshme të biznesit
elektronik,
Cilat janë dallimet ndërmjet modeleve të ndryshme të biznesit elektronik.

V. Llojet e transaksioneve të tregtisë elektronike dhe
modelet biznesore
V.1. Llojet e transaksioneve të tregtisë elektronike
Më herët mësuam se ekzistojnë disa lloje të tregtisë elektronike, dhe këtu do të
mundohemi të shpjegojmë shkurtimisht domethënien e tyre.
Biznesi-drejt-biznesit (Business-to-Business (B2B)), është kategori e tregtisë
elektronike apo biznesit elektronik ku që të dy palët, blerësit dhe shitësit, që
realizojnë transaksione online janë organizata. Pjesa dërmuese e volumit të tregtisë
elektronike është e këtij lloji. Në këtë lloj të tregtisë elektronike, bizneset duhet të
zhvillojnë tregje tërheqëse elektronike me qëllim të joshjes së konsumatorëve, e
kështu të shesin produktet apo shërbimet e veta.
Konsumatori-drejt-Biznesit (Consumer-to-Business (C2B)), është kategori e
tregtisë elektronike ku konsumatori bën të njohur apo paraqet nevojën për një
produkt apo shërbim të caktuar, dhe pastaj furnitorët konkurrojnë me qëllim që të
bëjnë furnizimin e produkteve apo shërbimeve të kërkuara nga konsumatori (një
shembull i tillë paraqet Priceline.com, ku konsumatori jep një çmim të dëshiruar dhe
më pastaj Priceline mundohet të gjejë një furnitor i cili do t’i përgjigjej një kërkese të
tillë).
Konsumatori-drejt-Konsumatorit (Consumer-to-Consumer (C2C)), është kategori e
tregtisë elektronike ku një individ shet apo blenë produktet apo shërbimet një individi
tjetër (psh. eBay.com, ricardo.de,etj.). Ky model i të bërit biznes në formë të
ankandeve, e që njëherit paraqet edhe një model të tregtisë elektronike, është një
strategji e rëndësishme biznesi e tregtisë elektronike. Reklamimi personal elektronik i
produkteve apo shërbimeve për të blerë apo shitur nga ana e blerësve në faqet e
gazetave elektronike, portaleve të tregtisë elektronike të konsumatorëve, apo faqet
personale janë gjithashtu një formë e rëndësishme e tregtisë elektronike të llojit C2C.
Tregtia elektronike kollaborative (Collaborative commerce (c-commerce)), është
kategori e tregtisë apo biznesit elektronik, ku partnerët e biznesit bashkëpunojnë në
rrugë elektronike. Kolaborimi i këtij tipi më shpesh haset ndërmjet partnerëve të
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biznesit përgjatë zinxhirit të furnizimit.
Biznesi-drejt-Punëtorëve (Business-to-Employees EC (B2E)), është kategori e
tregtisë apo biznesit elektronik, ku biznesi bashkëpunon (bën biznes) në mënyrë
elektronike me punëtorët e vet.
Biznesi-drejt-Konsumatorit (Business-to-Consumer (B2C)), është kategori e
tregtisë apo biznesit elektronik ku shitësit e produkteve dhe shërbimeve janë
organizata, ndërsa blerësit janë individë.
Tregtia elektronike ndërorganizacionale (Intrabusiness e-commerce), është
kategori e tregtisë apo biznesit elektronik, ku një organizatë përdorë tregtinë
elektronike në mënyrë interne me qëllim që të përmirësojë dhe zhvillojë më tej
operacionet e veta. Një rast special i këtij lloji të tregtisë elektronike është rasti
biznesi-drejt-punëtorit apo B2E (Business-to-employee) i përmendur më sipër.
Qeverisja elektronike (e-government), paraqitet në disa forma. Qeveria-drejtqytetarëve (Government-to-Citizens (G2C)), ku Qeveria u ofron shërbime qytetarëve
të vet nëpërmjet teknologjive të tregtisë elektronike. Qeveritë mund të bëjnë biznes
me qeveritë tjera (G2G Government-to-Government (Qeveri-drejt-Qeverive tjera)), si
dhe me bizneset (G2B Government-to-Business).
Tregtia elektronike mobile (angl. m-commerece (mobile commerce)), që paraqet
tregti elektronike të realizuar në një ambient pa tel (wireless), si që janë: përdorimi i
telefonave celularë me qëllim të qasjes në Internet. Në disa vende gjatë parkimit të
automobilave mundesh të bësh pagesën e taksës së parkingut të caktuar me anë të
thirrjes me telefon celular, apo duke dërguar një SMS me të dhënat që gjenden në
vendparkim. Shitja me anë të sistemit SMS të logove, melodive, lojërave të
ndryshme për telefonat celular, bën pjesë në këtë lloj tregtie elektronike.

V.2. Modelet biznesore të tregtisë elektronike
Modelet e biznesit nuk janë asgjë më shumë se sa mënyra e të bërit biznes, apo
metoda të cilën e përdorë Menaxhmentin me qëllim të realizimit të profitit, kështu t’ia
mundësojë organizatës që të ekzistojë në një afat të mesëm apo afat më të gjatë
kohor.
Secila nga tipat e tregtisë elektronike që u përmendën më sipër, është ekzekutuar në
një apo më tepër modele biznesi. Psh., në B2B mundemi të shesim prej katalogjeve
apo në ankande. Shumica e modeleve më të rëndësishme të bizneseve të tregtisë
elektronike janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme:
Modeli i Tregtisë Elektronike

Marketingu Direkt në rrjet (online)
Sistemi Elektronik i Tenderimit
(Electronic Tendering Systems)

Përshkrimi
Prodhuesit apo shitësit me shumicë shesin drejtpërdrejt
konsumatorëve. Shumë efikase për produktet (shërbimet) digjitale.
Lejon konfigurimin.
Bizneset bëjnë tenderime në rrjet, kërkojnë mendime nga
furnizuesit. Përdorë mekanizmin reverz të ankandit B2B.
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Konsumatorët vendosin se sa janë të gatshëm të paguajnë. Një
ndërmjetës (psh. Priceline.com) mundohet të gjejë furnizuesin.

Gjej-Çmimin-më-të-mirë
Find-the-best-price

Konsumatorët specifikojnë një nevojë, ndërsa një ndërmjetës (psh.
Hotwire.com) krahason furnitorët dhe tregon çmimin më të ulët.
Konsumatori duhet të pranon brenda një kohe të caktuar apo do të
humbë marrëveshjen.

Marketingu me anëtarësim
Affiliate Marketing

Prodhuesit kërkojnë nga partnerët që të vendosin logo (apo banerë)
në faqet e partnerëve. Nëse konsumatorët klikojnë, vijnë tek
prodhuesit, dhe blejnë, prodhuesit u paguajnë përqindje (komision)
partnerëve.

Marketingu viral
Viral Marketing

Përhapja e brendit apo markës në Internet nëpërmjet të bisedave. Një
pranues është i disponuar që të këmbejë informacionin me një
përdorues tjetër. Pra, pranuesit u dërgojnë informata shokëve të vet
ku i njoftojnë ata për produktin apo shërbimin.

Blerja në grup
Group purchasing (e-coops)

Grumbullimi i kërkesave të blerësve të vogël me qëllim që të marrin
sasi të mëdhaja. Pastaj vendosin tenderimin, apo negociojnë për
çmime më të ulëta.

Ankandet në rrjet
Online Auctions

Vendosja e ankandeve të llojeve të ndryshme në Internet. Shumë i
popullarizuar tek C2C, por po vendos themelet edhe në llojet tjera të
tregtisë elektronike.

Konfigurimi i produkteve
Product costumization

Përdorimi i Internetit me qëllim të vet konfigurimit të produkteve
apo shërbimeve, vlerësimi i tyre dhe vendosja e çmimeve, duke u
ndjekur nga plotësimi i shpejtë i tyre.

Tregjet dhe këmbimoret elektronike
E-marketplaces and exchanges

Krijimi i tregjeve virtuale (publike a private) ku transaksionet mund
të vendosen apo përcillen në një mënyrë më efikase (më tepër
informata blerësve dhe shitësve, me kosto më të ulëta të
transaksioneve)

Integrues të zinxhirit të vlerave
Value-chain integrators

Agregon (grumbullon) informatat dhe i paketon ato për
konsumatorët, prodhuesit, apo palët tjera në zinxhirin e furnizimit.

Provajderët e shërbimeve të zinxhirit të
vlerave
Value chain service providers

Janë shërbime të specializuara në operacionet e zinxhirit të vlerave,
si që janë logjistika apo shërbimet e pagesave.

Brokerët e Informacioneve
Information Brokers

Ofrojnë shërbime lidhur me informatat e tregtisë elektronike, si që
janë besimi, përmbajtja, takimi i blerësve dhe shitësve, vlerësimi i
prodhuesve dhe produkteve.

Kundërtregtimi në rrjet
(këmbimi mall me mall)
Batering online

Këmbimi i produkteve apo shërbimeve të tepërta që administrohen
krejtësisht në rrjet. Kompania pranon poenë për kontributin e vet i
cili mund të përdoret për të blerë çkado që i nevojitet (një
ndërmjetës menaxhon procesin).

Modeli i anëtarësimit
Membership Model

Vetëm anëtarësia mund të përdorë shërbimet e ofruara, duke
përfshirë qasjen në disa informata, duke vendosur tregti, etj. (psh.
Egreetings.com)
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Ristrukturimi i zinxhirit të furnizimit në “Habe” (hubs), apo
konfiguracione tjera. Rritë bashkëpunimin, redukton vonesat, dhe
zbutë rrjedhjet.

Tabela 3 Përshkrimi i modeleve të tregtisë elektronike26

Modelet e biznesit në ‘ekonominë e re’ kërkojnë katër zgjidhje të menaxhmentit e që
përfshijnë specifika të veçanta, të tilla si: 1). Një vlerë e propozuar për konsumatorët
potencialë, 2). Një ofertë për treg, e cila mund të jetë një produkt, një shërbim,
informatë, apo që të tria së bashku, 3). Një sistem unik i justifikuar resursesh, dhe
4). Një model financiar.
Hapi i parë drejt artikulimit të një modeli të biznesit, është që të qartësojë apo të
specifikojë qartë propozimin e vlerave për biznesin. Krijimi i një propozimi vlerash
kërkon nga Menaxhmenti që të specifikojë tre komponentet në vijim: a). Përcaktimin
e segmentit që synohet, b). Përcaktimin e benefiteve të konsumatorëve, dhe c).
Arsyetimin se pse firma do të ofrojë një paket benefitesh shumë më të mirë se sa
konkurrentët në të njëjtën fushë.(1)
Nga ana tjetër, shumica e menaxherëve hasin vështirësi të japin përgjigje në pyetjen
‘Cili është modeli i biznesit tuaj?’. Kjo qëndron sidomos në rastet kur kompanitë kanë
adoptuar një nga modelet e shumta të të bërit biznes në rrjet apo online, psh.,
portalet, apo aplikacionet e provajderëve të shërbimeve (angl. ASP providers). Por,
pasi që të përqendrohemi pak më hollësisht në veprimtarinë e firmave si psh., cilët
janë konsumatorët e firmës?, nga cilët furnitorë furnizohet firma?, cilët janë kanalet e
furnizimit?, cilët janë konkurrentët?, cili është modeli financiar i kompanisë?
(përfshirë strukturën e kostove dhe të të ardhurave), etj., do të shohim se gjithë këto
komponente në fakt definojnë modelin e biznesit të një firme. Sipas Lynda
Applegate27 komponentet e një modeli të biznesit janë:
- Koncepti – përshkruan mundësitë dhe strategjinë e biznesit
- Vlera – matë benefitet për investitorët dhe aksionarët tjerë dhe
- Mundësitë – definojnë burimet e nevojshme për të realizuar strategjinë.
Një kornizë shumë interesante e definimit të konceptit të veprimtarive biznesore në
rrjet apo online, është ajo e zhvilluar nga autorja e lartpërmendur, e cila bën ndarjen
e modeleve të biznesit në:
Biznese të ndërtuara bazuar në infrastrukturën e rrjetit. Në këtë grup bëjnë
pjesë: Prodhuesit (si psh., WSJ.com, Ford, etj.), Distributorët e fokusuar (si psh.,
amazon.com, sothebys.com, etj.), Portalet (si psh., Aol.com, Quicken.com, etj.)
Biznese që ofrojnë infrastrukturën e rrjetit. Në këtë grup bëjnë pjesë: Prodhuesit
e Infrastrukturës (si psh., Cisco Systems, FedEx, Oracle.com, etj.), Distributorët e
fokusuar të infrastrukturës (si psh., staples.com, ingram micro, necx, etj.), Portalet e
infrastrukturës (si psh., DoCoMo.net, EarthLink, saales.com, etj.).
Këto ishin disa nga mënyrat më popullore të cilat përdoren për definimin e modeleve
të të bërit biznes në rrjet, por, me zhvillimin e teknologjive të informimit e të
komunikimit , dita ditës, krijohen mundësi të reja për krijim të modeleve të reja të të
bërit biznes me qëllim që t’ju përshtaten këtyre ndryshimeve, dhe me qëllim që të
nxirret maksimumi i benefiteve nga teknologjitë e reja.

26
27

Sipas E. Turban (2004)
Lynda Applegate “Corporate Information Strategy and Management” 6th Ed., 2003, faqe.7
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Rasti studimor Amazon.com
Autor: Mr. Besim Abdullai, bazuar në librin “Corporate Information Strategy and Management”, Lynda
M. Applegate

Amazon.com është një biznes i bazuar në Internet, i cili veprimtarinë e vet e lansoi
në Korrik të vitit 1995, duke u shndërruar në njëra nga Ueb sajtet më të
popullarizuara në Internet. Fillimisht ky lloj biznesi startoi me misionin e përdorimit të
Internetit si mjet për transformimin e procesit të shitjes së librave, nga metoda e
ngadalshme tradicionale e shitjes së tyre, në një mënyrë të re më të shpejtë, bazuar
në teknologjitë e informimit, më saktësisht Internetit.
Themeluesi i Amazonit, Jeff Bezos, zgjodhi industrinë e librave pasi që ajo ishte
shumë e fragmentuar, duke kontraktuar me dy nga botuesit më të mëdhenj të asaj
kohe, me përafërsisht 12% të tregut të librave.
Ndryshe nga libraritë tradicionale, te Amazon.com nuk ekzistojnë rafte për radhitjen e
librave dhe indeksimin e tyre. Ueb sajti i Amazon.com, u ofron konsumatorëve
mundësinë e kërkimit të librave specifikë, sipas autorit, titullit, etj., por mund edhe të
zgjedhin librat nga katalogu i librave. Vizitorët, kanë mundësi që të lexojnë
përshtypjet e vizitorëve tjerë për ndonjërin nga librat, por edhe recensionet e
gazetave dhe revistave të famshme, si New York Times, etj. Konsumatorët mund të
kërkojnë dhe më pas të kompletojnë porosinë, duke futur të dhënat e tyre personale,
numrin e kartelës kreditore, etj., në formën përkatëse të vendosur në ueb faqe të
sigurta. Në të kaluarën, konsumatorët gjatë realizimit të porosive nuk i jepnin të
dhënat për kartelën e tyre kreditore, por, ato i tregonin nëpërmjet telefonit, pas
kryerjes së porosisë. Porositë procedoheshin me shpejtësi, dhe librat në stoqe,
sidomos librat më të shitur (bestseller), dërgoheshin po në të njëjtën ditë.
Konsumatorët kontaktohen me e-mail, dhe lajmërohen se porosia e tyre është
realizuar, dhe libri është dërguar. Porositë për librat e thjeshtë, realizohen
njëkohësisht në marrëveshje me një shtëpi botuese partnere të Amazonit. Të gjitha
kontaktet me kompaninë në fjalë, realizoheshin ose nëpërmjet e-mailit, ose
nëpërmjet ueb faqes zyrtare.
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Figura 13 Pamje e portalit të Amazon.com

Me kalimin e viteve, kompania zgjeroi aktivitetet e veta në linja të reja produktesh,
dhe tash merret me shitjen e CD, elektronikë, lojëra për fëmijë, lojëra elektronike,
harduer, etj. Gjithashtu Amazon.com, do të zgjeronte veprimtarinë e vet dhe do të
realizonte biznes nëpërmjet ankandeve elektronike. Amazoni, përveç tjerash, ishte
njëri ndër të parët biznese online, që realizoi konceptet e profilizimit të
konsumatorëve, dhe blerja me një klikim (‘1-click’ shopping), të cilat bazoheshin në
inovacione të veçanta në teknologjinë informative. Teknologjia e re, e cila
mundësonte profilizimin e konsumatorëve, mundësonte që konsumatorët të shihnin
çka kishin ble më parë, dhe të shihnin se çka blerësit tjerë që kishin të njëjtat
preferenca, kishin blerë në Amazon.com. Gjatë shitjes së CD-ve, u mundësohej
konsumatorëve të dëgjonin pjesë këngësh nga CD-të e zgjedhura. Edhe sot e kësaj
dite, kjo kompani tenton kah realizimi dhe thellimi i satisfaksionit të konsumatorëve,
dhe dërgimi i vlerave edukative dhe inspiruese për sa i përket eksperiencave të
shopingut apo blerjes.
Zhvillimi i modelit biznesor të Amazon.com
Si shumë kompani tjera, ashtu edhe Amazon.com, me kalimin e kohës krijuan dhe
zhvilluan modelin biznesor të tyre, qysh nga produkti i parë i shitur online. Në këtë
frymë, Amazon.com, lansoi shitoren e parë online, në vitin 1995, e cila pastaj u
zhvillua si shërbim i plotë, portal horizontal dhe ASP28.

28

angl. Application Service Provider
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Figura 14 Ndryshimet e Amazon.com gjate viteve 1995-2000

Përmirësimi i produkteve dhe shërbimeve
Që nga momenti i lansimit të shitores së vetë online, Amazon.com, automatikisht filloi
përmirësimin e ofertës së produkteve dhe shërbimeve, si dhe përmirësimin
mundësive për shitje me pakicë në rrugë elektronike. Amazon.com, shtoi mundësi të
reja, siç ishte rasti i blerjes me një klikim (1-Click shopping), teknologji kjo e cila më
vonë ishte patentuar, teknologjia e përsosur e personalizimit, lista e produkteve të
dëshiruara, dhe kartolinat përshëndetëse elektronike. Në vitin 1999, Amazon.com,
ishte një nga shitësit e vetëm me pakicë, e cila mundësoi blerjen me anë të pajisjeve
elektronike pa tel (wireless).

Figura 15. Përmirësimi i shërbimeve dhe produkteve të Amazon.com
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Ekspansioni i produkteve dhe shërbimeve
Që nga viti 1998, Amazon.com, filloi me agresivitet të zhvillojë kategori të reja
produktesh. Kah mesi i v. 1998, Amazon.com, lansoi në treg CD muzikore, dhe
DVD/video, duke u bërë shitorja numër një për muzikë online, brenda karterit të parë
të vitit, dhe shitorja numër një për DVD/video online, brenda gjashtë javësh.
Amazon.com, gjithashtu, u zhvillua ndërkombëtarisht, duke hapur shitoret online në
Angli dhe Gjermani, me ç’rast vjeshta e vitit 1998, shënohet si hyrja zyrtare e
Amazon.com në tregun Evropian. Në fillim të vitit 2000, kompania jo vetëm që ishte
një shitore online, por një supershitore online, e cila shiste shtatë kategori
produktesh, duke filluar nga librat, muzikë, dhe video, deri te mobiliet, duke zgjeruar
veprimtarinë e vet në mbi 160 vende.

Figura 16. Ekspansioni i modelit biznesor të Amazon.com

Zgjerimi i modelit biznesor
Në vitin 1998, Amazon.com zgjeroi modelin e vetë biznesor, duke lansuar dy shitore
online të organizuara në formë të ankandeve, si dhe një treg online për blerësit e
vegjël (e quajtur zShops)29 . Në fillim të vitit 2000, Amazon.com përsëri zgjeroi
modelin e vetë, duke nënshkruar kontrata partneriteti kapitali, me disa shitës të
njohur (për nga bendi) me pakicë online, si psh., Drugstore.com (produkte kozmetike
dhe barna), Della.com (regjistri i përshëndetjeve dhe martesave), Ashford.com
(bizhuteri, orë, dhe dhurata), mobilie (living.com), dhe automobila (Greenlight.com).
Parashihej që këto partneritete ekuitetesh, që menaxherët e Amazon.com i quajtën
rrjeti tregtar, duhej të gjeneronin 1 miliardë USD, nga të ardhurat e bashkë-reklamimit
deri në vitin 2005.30

29

Mbi 100 shitës me pakicë, do të mernin me qera hapësirë në shitoret zShop të Amazon.com. Kah fundi I vitit 1999,
shitësit e zShitoreve (zShops) i paguanin kompanisë $9.99 në muaj për hapjen e Ueb shitoreve, duke shitur deri 3000 copë
produkte, apo mesatarisht $0.10 për çdo copë produkti. Përveç kësaj, shitësit i paguanin Amazonit një provizion nga
transaksionet, edhe ate: 5% për produktet me çmim nën $25, 2.5% për produktet me vlerë nga $29 deri $999, dhe 1.25% për
produktet me vlerë mbi $1,000.
30

H. Becker, "Amazon.com," Salomon Smith Barney Research, December 8, 1999.
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Figura 17. Zgjerimi i modelit biznesor të Amazon.com

Dalja, apo heqja dorë (Exit)
Përpara verës së vitit 2000, shumica e partneriteteve të Amazonit ishin kompani të
rreja që operonin online, të cilat ishin në fillimin e veprimtarisë së vet tregtare
online.31 Me shpërthimin e “dot-com bubble” në vjeshtë të vitit 2000, aleancat tregtare
u dobësuan ndjeshëm. Në 30 Gusht 2000, falimentoi partneri i Amazonit, living.com.
Shkurt pas kësaj, menaxherët e living.com, deklaruan se synonin të bënin një
likuidim të plotë. Në vend se të gjejë një partner të ri, Amazon.com mbylli dyert e
shitores online të Living.com, dhe hoqi dorë apo doli nga tregtia e kësaj kategorie
produktesh. Kompania menjëherë informoi konsumatorët e vetë, se porositë e tyre
do të realizoheshin një shitës tjetër me pakicë online, dhe Amazon.com
përfundimisht hoqi nga faqja e vet butonin e "Home Living". Duke parashikuar
nevojat për fleksibilitet në të ardhmen, pamja e re e Amazon.com, minimizoi
kategoritë e produkteve të ofruara në sajtin e sajë në Internet.
Evolucioni vazhdon
Në Gusht të vitit 2000, Amazon.com përforcoi modelin e vet përsëri, duke
paralajmëruar aleancën strategjike me ToysRus.com, duke krijuar dhe udhëhequr një
shitore elektronike për lodra dhe lojëra elektronike, e cila ishte lansuar në vjeshtë të
vitit 2000. Me këtë lëvizje, Amazon.com, adoptoi që të dyja drejtimet, si tregun
elektronik ashtu edhe modelin biznesor të ASP apo Provajderit për Aplikacione
Shërbimesh. Nën konditat e kontratës 10 vjeçare, ToysRus.com, në bashkëpunim
me aksionarët e vet kryesorë, Toys "R" Us, Inc., u pajtua që të identifikon, blejë, dhe
menaxhon inventarin, ndërsa Amazon.com, menaxhonte zhvillimin e ueb sajtit,
procedimin e porosive, dhe shërbimet ndaj konsumatorëve. Ashtu si shumë firma
Amerikane, Amazon.com, menaxhoi inventarin e ToysRus.com në qendrat e veta në
SHBA. Marrëveshja përfshinte edhe strategjinë për zgjerim ndërkombëtar të biznesit
31

E Premte, 14 Prill 2000, kishte mbaruar java më e vështirë me rënie të shumta të vlerës së aksioneve të firmave prodhuese
të pajisjeve TI dhe çipave kompjuterik. Berza Nasdaq kishte filluar indeksin me 355.46 pikë (9.7%) dhe e kishte mbyllur me
321.32 pikë (kjo ishte rënja më e madhe njëditore, dhe e dyta për nga madhësia e rrënies në përqindje që nga themelimi i
berzës në vitin 1971)
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të tyre. Amazon.com kompensohej nga një kombinim i pagesave fikse periodike,
tarifa e transaksioneve për njësi, dhe nga përqindje e ulët (zakonisht nën 10%) nga
të ardhurat e realizuara vjetore.
Amazon.com gjithashtu pranoi oferta që të merrte 5% e aksioneve të Toys-Rus.com.
Të gjitha palët, përfshirë këtu edhe Toys "R" Us, Inc., e përdorën si vend tregtimi,
shitoren e tyre të përbashkët online, për konsumatorët si të njërës apo të palës
tjetër.

Figura 18. Pamja e integruar e evolucionit të Amazon.com

Ekonomia e modelit biznesor të Amazon.com të llojit ASP/treg elektronik, ishte aq i
favorshëm sa që shumica e analistëve prisnin që Amazon.com, do të vazhdonte me
përforcimin e këtij modeli në kategori të reja. Në fakt, gjatë vitit 2001, Amazon.com,
nënshkroi marrëveshje partneriteti me shitës tjerë me pakicë, si dhe me disa shitës
bazuar në katalogjet, që kryesisht merreshin me shitjen e produkteve fizike, duke
shtuar aleanca të reja të modelit ASP/treg elektronik, me All-Clad Metalcrafters,
AT&T Wireless, Borders, Catalog City, Circuit City, Egghead.com, Target,
Waterstone, dhe Wusthof. Amazon.com gjithashtu përforcoi modelin e vet, duke
përfshirë shitjen e produkteve të shkarkueshme (në format digjital), përfshirë këtu
edhe shërbimet e dërgesës elektronike të dokumenteve, një shërbim librash
elektronik (e-books service), shërbim për parapagim të revistave, shërbim për
shkarkim të muzikës, shërbim online për menaxhimin e udhëtimeve (në partneritet
me Expedia), dhe një shërbim për shkarkimin e softuerit. Fleksibiliteti i platformës së
Amazon.com, i lejoi asaj që t´ju përgjigjet trendeve lokale me shpejtësi. Psh., AOL
Time Warner investoi $100 milion në Amazon.com, me qëllim të zhvillimit të
përbashkët të një portali për blerje apo shoping, për portalin e AOL.com, dhe portalet
e reja të pajisjeve pa tel (wireless) dhe atyre të brezit të gjerë frekuencor
(broadband).32
Gjatë gjashtë viteve të para të ekzistencës së vet, Amazon.com, u zhvillua me një
shpejtësi të madhe nga një shitore librash, që ishte në fillim, në një portal horizontal
shumëdimensional dhe shumë-modelesh, i cili ofronte një laramani shërbimesh dhe
produktesh, duke implementuar një numër të konsiderueshëm modelesh biznesore.
Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2001, përkundër rënies ekonomike të SHBA,
Amazon.com, paraqiti fitim në tremujorin e vet të parë me mbi $ 1 miliardë të ardhura
vjetore, dhe postoi profitin e parë të vet si kompani prej $5 milion USD (sipas GAAP
apo Generally Accepted Accounting Practices).33
32

33

AOL Time Warner press release, July 23, 2001
Amazon.com press release, January 22, 2002.

56
CopyRight©2008 Mr. Besim V. Abdullai

Biznesi elektronik

Draft 0.8

It is just an incredible time to be in business and have the rules of
business changing . . . For many years we operated under a pretty
consistent set of rules. They evolved maybe . . . but now they're morphing
and that presents a situation that challenges entrepreneurs to figure out:
Are these rules real, or are they temporary? Should we respond to them?
Do we create new rules? How do we run a company in a world like this
when we have 13,000 employees trying to figure out where we are going
and what we should do?34
Nëse mendoni për atë, ne harxhuam pjesën dërmuese të shek. XX, duke krijuar
rregullat biznesore të cilat ishin përdorur që të ndërtohej dhe të menaxhohej një
kompani e suksesshme në ekonominë e industrializuar, dhe harxhuam dy dekadat e
fundit duke i thyer ato rregulla. Duke qëndruar në vigjilje të shek. XXI, ne po
kërkojmë modele të reja biznesore, të cilat i lejojnë kompanisë të arrijë efikasitetin,
fuqinë, resurset, dhe të arrijë madhësinë dhe shpejtësinë, agilitetin dhe
përgjegjshmërinë, që janë karakteristikë e kompanive të vogla.
Pyetje lidhur me rastin studimor:

1. Shpjegoni mënyrën se si Amazon.com e përballoi krizën e vitit 2000?
2. Identifikoni modelin biznesor fillestar të Amazon.com?
3. Si u zhvillua ky model më vonë, shpjegoni fazat e mëposhtme:
a. Përmirësimi
b. Ekspansioni
c. Zgjerimi, dhe
d. Dalja
4. Çfarë lloj portali biznesor,dhe çfarë modeli biznesor paraqet Amazon.com në ditët
e sotme?
5. Përfundimisht, çka mendoni për perspektivat e Amazon.com në të ardhmen,
numëroni disa propozime për zhvillimin e modelit biznesor të saj?

34

David Pottruck, president dhe co-CEO i “Charles Schwab”, adresuar menaxherëve të Harvard Business School, Tetor 1999.
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Objektivat mësimore të kapitullit të gjashtë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Cilat janë mekanizmat përkrahës të tregtisë elektronike,
• Çka janë ankandet elektronike,
• Cilat janë benefitet e ankandeve,
• Sa lloje ankandesh elektronike kemi,
• Çka janë portalet dhe sa lloje portalesh ekzistojnë,
• Sa modele biznesore portalesh ekzistojnë,
• Cilat janë karakteristikat kryesore të portaleve.

VI. Mekanizmat përkrahës të tregtisë elektronike
VI.1. Ankandet elektronike
Shitja në Internet mund të realizohet me anë të katalogjeve elektronike me çmime të
fiksuara. Në disa shitore mundemi të negociojmë çmimet e katalogjeve në rrugë
elektronike. Në mënyrë alternative, mundemi të përdorim ankandet atje ku çmimet
janë të determinuara në mënyrë dinamike me anë të konkurrimit të ofertave.
Një ankand është një mekanizëm tregu ku furnitorët vendosin ofertat dhe blerësit
bëjnë kërkesa sekuenciale. Ankandet karakterizohen nga natyra konkurruese e
arritjes së çmimit përfundimtar. Ato kanë qenë një metodë e krijuar me gjenerata të
tëra, dhe janë të disejnuara në mënyrë speciale për t’u ar me produktet dhe
shërbimet, për të cilat kanalet e zakonshme të marketingut janë joefektive ose
joefikase. Ankandet mund të nxisin apo shpejtojnë shitjen e produkteve të cilat kanë
nevojë për shitje të shpejtë apo likuidim.
Interneti ofron një infrastrukturë efikase për ekzekutimin e ankandeve me kosto të
ulëta administrative, dhe me shumë më shumë shitës dhe blerës të involvuar.
Konsumatorët individualë dhe korporatat, njëlloj mund të participojnë në këtë lloj të
tregtisë elektronike me hov shumë të madh.
Ekzistojnë disa lloje të ankandeve, secila me motivet dhe procedurat e veta.
Ankandet janë të ndara në dy lloje më të mëdha: ankandet e avancuara (forward),
dhe ankandet e këmbimit (reverse).
Ankandet e avancuara përdoren më shpesh si kanale të shitjes nga një shitës në
shumë blerës potencialë. Zakonisht, mjetet vendosen në faqet (sajtet), si psh.
eBay.com. Blerësit vendosin kërkesat në mënyrë të vazhdueshme, dhe ai që ofron
më shumë e fiton ofertën (objektin). Shitësit dhe blerësit mund të jenë individë ose
biznese.
Ankandet e këmbimit, kanë si karakteristikë të veçantë ekzistencën e vetëm një
blerësi, zakonisht një organizatë, e cila donë të blejë një produkt apo shërbim.
Shitësit janë të ftuar të dorëzojnë ofertat. Ofertat në rrjet (online) janë shumë më të
shpejta se ato tradicionale dhe zakonisht tërheqin më shumë ofertues. Normalisht,
oferta më e ulët fiton bastin.
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VI.1.1. Benefitet e Ankandeve
Ankandet përdoren në B2C, B2B, C2B, e-qeverisjen, dhe C2C, dhe po bëhen gjithnjë
e më popullore në shumë vende. Benefitet për shitësit, blerësit, dhe drejtuesit e
ankandeve janë:
Benefitet për shitësit:
•
•
•
•
•
•

Kursime nga komisionet që do ti merrnin ndërmjetësit (honorarët në ankandet
fizike janë më të larta se tek e-ankandet)
Vendosja optimale e çmimeve, e rregulluar nga tregu (pasi kemi të bëjmë me
më shumë blerës),
Të ardhura më të larta nga baza më e gjerë e konsumatorëve dhe shkurtimi i
kohës së ciklit,
Mund të likuidojnë sasi të mëdha brenda një kohe shumë të shpejtë,
Lidhje e përmirësuar e konsumatorëve dhe lojalitet (në rastin e palëve të
ankandeve të specializuara B2B dhe këmbimet elektronike),
Kursime në harxhime administrative,

Benefitet për blerësit:
•
•
•
•
•
•
•

Mundësi të rritura me qëllim të gjetjes së sendeve unike dhe sendeve të vjetra
të çmueshme apo koleksioneve,
Gjasa për tregtim në vend të blerjes me çmime të fiksuara,
Pjesëmarrja në e-ankande mund të jetë zbavitëse dhe ngacmues,
Me ndihmën e palëve të treta, blerësit mund të mbeten anonimë
Blerësit mund të bëjnë oferta nga cilido vend, bile edhe me telefona celular pa
mos luajtur vendit,
Kostot administrative janë shumë të ulëta,
Koha e prokurimit (sigurimit) mund të shkurtohet jashtëzakonisht shumë.

Benefitet për drejtuesit e ankandeve:
•
•

Atraktivitet i lartë dhe aftësi tërheqëse e Ueb faqes,
Ekspansioni i biznesit të ankandeve u ofron më tepër të ardhura drejtuesve të
ankandit.

Ankandet elektronike filluan në vitet e 1980-ta në rrjetat private, por përdorimi i tyre
ishte i kufizuar. Interneti hapi shumë mundësi të reja për e-ankandet, dhe milionë
shitës dhe blerës filluan të participonin në to. Ankandet mund të vendosen prej
faqeve (sajteve) të shitësve apo prej faqeje të një pale të tretë, psh., eBay, faqja më
e njohur e palëve të treta, ofron qindra dhe mijëra sende të ndryshme në një sërë
llojesh ankandesh. Mbi 300 kompani të mëdha tjera, duke përfshirë edhe
Amazon.com dhe dallauction.com, gjithashtu ofrojnë ankande në rrjet (online).

VI.2. Shkëmbimi (tramba)
Lidhur me ankandet është edhe shkëmbimi elektronik, këmbimi i të mirave dhe
shërbimeve pa transaksione monetare. Përveç këmbimit individ-me-individ të cilat i
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hasim nëpër grupe gazetash, tablotë e buletineve, dhe dhomat e çat-it, ekzistojnë
edhe një sërë ndërmjetësish që rregullojnë shkëmbimin korporativ (psh.,
barterbrookers.com). Këto ndërmjetës mundohen të takojnë partnerët me
shkëmbyesin (trampuesin).
Ankandet në B2B shpesh realizohen nëpërmjet palëve të treta ndërmjetësuese (psh.
FreeMarkets.com). Në Maqedoni nuk ekziston një faqe e këtillë, por ekziston
mundësia e shitblerjes së instrumenteve financiare online në berzën e shtetit.

VI.3. Portalet për tregti elektronike
VI.3.1. Fillet e portaleve
Edhe pse terminologjia e përdorur për portalet është zhvilluar kohëve të fundit,
portalet e parë të bizneseve në rrjet (online) (psh. ASAP i American Hospital Supply,
dhe Sabre i American Airlines) ishin të parat që u lansuan kah fundi i viteve të 1960ta dhe 1970-ta. Portalet e konsumatorëve në rrjet (psh., America Online dhe
Compuserve) u krijuan në vitet e 1980-ta me adoptimin e kompjuterit personal. Në
fillim këto portale ofronin mundësi të kufizuara për hyrje dhe qasje ndaj informatave.
Kah fundi i vitit 1993, portali i konsumatorëve të AOL-it kishte vetëm 500,000
anëtarë. Deri në vitin 2001 ky numër ishte rritur deri në 30 milion.
Edhe në Maqedoni, qysh prej kohës së paraqitjes së provajderëve të parë të
shërbimeve të Internetit, filloi përgatitja e portaleve të kompanive më serioze,
përfshirë këtu edhe vet provajderët e Internetit. Psh., sot ekzistojnë portale të
organizatave të mëdhaja si aeroportet e Maqedonisë (airports.com.mk), MtNet
(mt.net.mk), cosmofon, mobimak, berza e Maqedonisë (mse.org.mk), telekomi i
Maqedonisë (mt.com.mk), etj.
Këto fakte i përmendëm me qëllim të ilustrimit të drejtë të rritjes së numrit të
klientëve, që hyjnë në Internet dhe vizitojnë portalet e ndryshme të destinuara për ta.
Përdorimi i portaleve po bëhet gjithnjë e më popullor edhe në komunitetet e biznesit.

Figura 19 Pamje nga portali i telekomit të Maqedonisë.
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VI.3.2. Portalet dhe informimi
Përdorimi gjithnjë e më i madh i rrjeteve si intranetet dhe Interneti, ka rezultuar me
një mbingarkim me informata të niveleve të ndryshme. Informatat janë të shpërndara
nëpër dokumente të shumta, e-mail mesazhe, dhe baza të dhënash lokacionesh e
sistemesh të ndryshme. Gjetja e informatave relevante dhe të sakta shpesh merë
shumë kohë dhe kërkon qasje në më shumë sisteme. Si rrjedhojë, organizatat
humbin shumë nga koha e çmueshme e punëtorëve të tyre.
Një zgjedhje shumë e qëlluar për këtë problem që sapo e përmendëm, është krijimi
dhe përdorimi i portaleve. Portalet paraqesin një portë kryesore për informatat, dhe
tentojnë të adresojnë mbingarkimit me informacione me anë të një ambienti të
bazuar në intranet. Për të kërkuar dhe për t’ju qasur informatave relevante nga
sisteme të ndryshme të teknologjive të informimit dhe nga Interneti, duke përdorur
teknika të ndryshme për kërkim dhe indeksim. Një portal informimi është një pikë e
vetme për qasje nëpërmjet një makine shfletuese rrjeti (Web browser), ndaj
informatave kritike të biznesit të vendosura brenda dhe jashtë organizatave, dhe
mund të bëhet personalizimi i tij. Shumica e revistave apo gazetave ditore me
pagesë online mundësojnë përdorimin e portaleve të këtilla. Shumica e gazetave dhe
revistave në Maqedoni, janë në fazën fillestare, dhe personalizimi i faqeve për secilin
klient veç e veç nuk ka filluar të implementohet me gjithë karakteristikat përcjellëse të
sajë.

VI.3.3. Llojet e portaleve
Edhe pse shumica e portaleve që do të shqyrtohen në vazhdim nuk hasen në
Maqedoni, megjithatë është shumë e rëndësishme që të potencojmë ekzistencën e
tyre në botë, si dhe mundësinë e implementimit të tyre në vendet e Evropës
Juglindore ku bën pjesë edhe Maqedonia.
Portalet mund të dallohen për nga pamja dhe për nga funksionaliteti i tyre. Për nga
funksionaliteti, portalet variojnë nga ato me informata të përgjithshme që ruajnë të
dhënat dhe lejojnë përdoruesit të navigojnë dhe zgjedhin ato, deri tek portalet e
përsosura për bashkëpunim të cilat e mundësojnë bashkëpunimin efikas.
Portalet për nga pamja mund të jenë me përshkrime dhe forma të ndryshme. Një nga
mënyrat e shumta për ti dalluar ato është përmbajtja e tyre, e cila mund të varijojë
nga ajo e gjerë tek ajo e fokusuar, dhe komuniteti i tyre apo audienca, e cila mund të
ndryshon gjithashtu.
Dallojmë gjashtë lloje portalesh:
1. Portalet komerciale (publike) ofrojnë përmbajtje për komunitete të ndryshme dhe
paraqesin llojin më të popullarizuar të portaleve në Internet. Edhe pse ato ofrojnë
konfigurimin (komercializimin) e interfejsit të përdoruesve, ato janë të dedikuara për
audienca më të gjera dhe ofrojnë përmbajtje rutinore të pranueshme, pjesërisht në
një kohë reale. Shembuj portalesh të këtilla janë: Yahoo.com, lycos.com, msn.com.
Në Maqedoni, shumica e televizioneve private me sukses kanë bërë komercializimin
e faqeve të veta si A1.com.mk, por edhe faqet e rreja të llojit biznesi.com.mk po
shënojnë suksese fillestare.
2. Portalet për publikim janë të dedikuara për komunitetet me interes specifik. Këto
lloj portalesh involvojnë komercializim relativisht të vogël të përmbajtjes, por ofrojnë
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kërkim ekstenziv në rrjet (online) dhe disa mundësi interaktive. Shembuj portalesh të
këtilla janë techweb.com dhe zdnet.com.
3. Portalet personale, targetojnë informata specifike të filtruara për individët. Ato
ofrojnë përmbajtje relativisht të fokusuar por zakonisht më të personalizuara,
efektivisht duke mbajtur audiencën e vetëm një personi.
4. Portalet mobile janë portale që janë të arritshme nga pajisjet mobile. Edhe pse
shumica e portaleve të lartpërmendura janë të bazuara në kompjuterë personal (PC),
një numër gjithnjë e më i madh i portaleve janë të arritshme nga pajisjet mobile. Një
shembull i portalit mobil është i-mode nga DoCoMo-Net në Japoni.
5. Portalet e zërit (Voice portals), janë faqe Interneti, zakonisht portale, me audio
interfejs. Kjo d.t.th. se ato mund të qasen nga telefonat standard apo nga telefonat
celularë. AOLbyPhone është një shembull shërbimi i cili lejon marrjen e e-mailit,
lajmeve, dhe përmbajtjeve tjera. Ai përdorë teknologjitë e njohjes së zërit (speechrecognition) dhe tekst-për-të-folur (text-to-speech). Kompani të tilla si tellme.com dhe
i3mobile.com ofrojnë softuer adekuat.
6. Portalet e korporatave apo korporative, koordinojnë përmbajtjet e pasura
brendapërbrenda komuniteteve relativisht të fokusuara të korporatave dhe të
partnerëve të tyre. Ato gjithashtu janë të njohura edhe si portale ndërmarrjesh ose
portale informimi ndërmarrjesh.
Pasi që ky lloj i portaleve është njëri nga më të përhapurit në vendin tonë, po
përqendrohemi pak më hollësisht të diskutojmë rolin dhe ndërtimin e këtyre
portaleve.

VI.3.4. Portalet e korporatave
Do të isha pajtuar me mendimet e shumicës së autorëve të kësaj lëmë, të cilët më
formalisht i definojnë portalet e korporatave si një pikë e vetme qasjeje të
personalizuar me anë të një makine kërkuese rrjeti (Web browser). Kjo, me qëllim që
organizatat të kenë të mundur qasjen mbi informatat qofshin ato brenda apo jashtë
organizatës.
Për dallim nga portalet komerciale dhe ato për publikim si msn.com, Yahoo.com,
Netscape.net, e që janë vetëm porta drejt informatave të përgjithshme në Internet,
portalet e korporatave mundësojnë qasje nga një pikë të vetme (angl. Single point
access) të informatave specifike të ndërmarrjes dhe aplikacioneve në dispozicion në
Internet, intranetet, dhe ekstranetet e ndryshme.
Portalet e korporatave u ofrojnë punëtorëve, partnerëve të biznesit, dhe
konsumatorëve një pikë fokusuese për ndërveprimet e tyre me firmën. Me anë të
portalit, të gjithë nga aktorët e sipërpërmendur, mund të kenë qasje të strukturuar
dhe të personalizuar në informatat e vendosura gjithandej në shumë sisteme për
informim të korporatës, apo në Internet.
Shumë organizata të mëdhaja, veçse kanë implementuar portalet e veta personale
me qëllim të reduktimit të kostove, kursimin e kohës së menaxherëve dhe
ekzekutuesve të stërngarkuar me punë, etj.
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Figura 20 Portali i korporatës Alkaloid nga Shkupi

Ekzistojnë disa lloje portale korporatash, disa nga më të rëndësishmet janë:
Portalet e furnitorëve. Duke përdorur portale të këtilla furnitorët mund të
menaxhojnë inventarin e vet nëpërmjet rrjetit (online). Ata mund të ndjekin se sa dhe
çka kanë shitur tek pronari i portalit dhe për cilën shumë parash. Ata mund të shohin
stoqet e pronarit të portalit dhe kur të arrihen nivelet kritike të dërgojnë stoqet që ato i
prodhojnë në depon e organizatës- pronarit të portalit. Furnitorët gjithashtu mund të
komunikojnë dhe bashkëpunojnë me blerësit dhe stafin tjetër të korporatës nëpërmjet
të portalit.
Portalet e konsumatorëve. Konsumatorët mund të përdorin portalin e disejnuar për
ta, me qëllim të shikojnë produktet dhe shërbimet, si dhe të bëjnë porositë vendndodhjen e të cilave më vonë mund t’i ndjekin në rrjet (online). Ata mund të shohin
llogarinë e vet dhe mund të dinë pothuajse në kohë reale se çka po ndodh me
llogarinë e tyre. Kështu, klientët konfigurojnë ‘pamjen e tyre’ të portalit. Ata mund të
konfigurojnë produktet (shërbimet), bëjnë porosi, paguajnë, dhe rregullojnë
garancionin dhe dërgimin. Ata gjithashtu, mund të shohin edhe faturat e tyre të
papaguara. Një shërbim i këtillë është i realizuar nga organizata Cosmofon në
Maqedoni, e cila u ofron klientëve të vet qasje të personalizuar në portalin e
organizatës, pra, qasje në konton e vet, mundësinë e kontrollimit të gjendjes së
faturave të paguara dhe të papaguara, shikimin e thirrjeve të pranuara apo të
realizuara, etj.
Portalet e të punësuarve. Portale të tilla po përdoren për trajnim, përhapjen e
lajmeve dhe informatave, grupeve për debat, etj. Ato përdoren për aktivitetet e
vetëshërbimit, më së shumti në pjesën e personelit (psh. Ndryshimi i adresës së vet,
mbushja e raporteve për harxhime, regjistrimi në orët e trajnimit, etj.). Portalet e
punëtorëve zakonisht lidhen edhe me portalet e supervizorëve (mbikëqyrësve) për
çka njihen edhe si portalet e forcës punëtore (psh., EWM nga Timera.com).
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Portalet e supervizorëve. Këto portale lejojnë menaxherët dhe supervizorët të
kontrollojnë tërë procesin e menaxhimit të forcës punëtore – nga buxhetimi deri tek
planifikimi i orarit të angazhimeve.
Ekzistojnë edhe disa lloje tjera portalesh si psh. Portalet e inteligjencës së biznesit,
portalet e intranetit, dhe portalet e dijes (njohurive).

VI.3.5. Modelet e biznesit të Portaleve
Me qëllim që në mënyrë më të lehtë të bëjmë ndarjen e modeleve të biznesit për
portalet e ndryshme, ne do të duhet të ju përgjigjemi pyetjeve të mëposhtme:
1. Vallë biznesi në fjalë po ofron një portë qasjeje në një rang të gjerë
informatash dhe shërbimesh në rrjet, duke përfshirë kërkimin, kalendarin, emailin, dërgimin e instant mesazheve, çatet, dhe mjeteve tjera për ndërtim të
komuniteteve (grupeve) në rrjet?
2. Vallë biznesi në fjalë ofron qasje në thellësi të përmbajtjes, produkteve, dhe
shërbimeve brendapërbrenda industrisë vertikale (psh., shërbimet financiare,
udhëtimet, etj.)?
3. Vallë biznesi në fjalë ofron informata dhe shërbime për të gjithë llojet e
përdoruesve, apo informatat dhe shërbimet janë specifike me një grup për
lidhje (mirë i definuar) (psh., gra, njerëz që blejnë apo që shesin shtëpi,
etj.)?(4)
Për nga modeli biznesor, ekzistojnë tre lloje portalesh:
• Portalet horizontale,
• Portalet vertikale dhe
• Portalet e lidhjes.
Portalet horizontale. Këto lloj portalesh ofrojnë mundësi për hyrje në pjesën
dërmuese të bazave të informatave dhe shërbimeve. Ato gjithashtu ofrojnë mjete
përkrahëse për lokalizimin e informatave dhe të faqeve të Internetit, komunikimin me
të tjerët, dhe krijimin e grupeve të interesit në rrjet. Portalet horizontale të pastra siç
është Yahoo.com, fillimisht vareshin nga reklamimi si burim kryesor i të ardhurave.
Zhvillimi, mirëmbajtja, dhe operacionet e infrastrukturës dhe përmbajtja, ishin kostot
primare. Por modeli i këtillë i portalit të pastër horizontal dëshmoi se është shumë i
vështirë për tu përmbajtur. Si rezultat i kësaj, Yahoo! dhe të tjerët, e zgjeruan
modelin e vet që të përfshinë më shumë ‘kanale’ vertikale me qëllim që të përftojë
ngritje të ardhurash nga tarifat e transaksioneve (honorarët, kuotat e anëtarësisë,
etj.). Përveç kësaj, shumica e portaleve horizontale që nuk kishin qasje të veten në
Internet, hynin në marrëveshje me provajderët e Internetit (angl. ISP-Internet Service
Provider) me qëllim që të përfitonin nga honorarët e kyçjes së klientëve të tyre në
Internet.
Duke reflektuar pasurinë e vet si një provajder-pronar i informatave në rrjet, AOL.com
operonte në të njëjtën kohë si portal përmbajtësor dhe si një provajder shërbimesh
në rrjet përpara Internetit, dhe mirëmbante atë model deri në kohën kur e lansoi
shërbimet e veta në Internet gjatë vitit 1995. Sa për ilustrim le të përmendim se në
vitin 2000, AOL gjeneronte përafërsisht 70% të të ardhurave të veta prej 6.9 miliardë
US dollarësh, nga honorarët e qasjes (lidhjes) dhe regjistrimit, 29% nga reklamimet,
7,3% nga honorarët nga shitjet dhe licensimet e softuerëve, etj.
Portalet vertikale. Shembuj portalesh të tilla janë Covisint në industrinë
automobilistike, WebMD në industrinë e shëndetësisë, e shumë të tjerë. Këto lloj
64
CopyRight©2008 Mr. Besim V. Abdullai

Draft 0.8

Biznesi elektronik

Draft 0.8

portalesh ofrojnë qasje thellë në përmbajtjen e tyre, ofrojnë një vend për të zhvilluar
biznesin, për të mësuar dhe për të blerë; por ofrojnë edhe pajisje për ndërtim të
komuniteteve dhe komunikimeve. Si edhe gjithë bizneset tjera të lidhura në rrjet,
portalet vertikale shpesh janë të kompozuara nga një llojllojshmëri modelesh biznesi,
gjithë nga të cilët gjenerojnë ngritje të ardhurash të veçanta. Modelet e biznesit, të
adoptuara nga portalet vertikale përcaktojnë të ardhurat e veta dhe modelin e kostos.
Psh., nëse portali vertikal nuk lejon individët të kompletojnë transaksionet, të
ardhurat do të gjeneroheshin në mënyrë primare nëpërmjet reklamimit dhe
honorarëve të referimit. Sidoqoftë, nëse transaksionet kompletohen në rrjet atëherë
mund të krijohen të ardhura nga shitjet, nga honoraret e shërbimeve, ose nga
honoraret e transaksioneve. Nga ana tjetër po qe se portali ka përmbajtje specifike,
atëherë mund të gjenerohen edhe të hyra nga honorari i regjistrimeve të klientëve.
Portalet e lidhjes. Ofrojnë përmbajtje të thellë, tregti, dhe tipare komuniteti siç janë
ato tek portalet vertikale, por këto oferta janë të drejtuara apo targetojnë një segment
specifik tregu. Disa, si psh., iVillage.com, janë të orientuara drejt një gjinie të caktuar.
Të tjerët, si psh., Realtor.com, janë të orientuara drejt një ngjarjeje specifike, në këtë
rast, shitjen apo blerjen e një shtëpie. Ashtu si edhe me portalet tjera vertikale, të
ardhurat, kostot, dhe modelet e aseteve bazohen në modelet e biznesit të adoptuara
nga portali.(4)
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Rasti studimor: Yahoo!
sfidat drejt realizimit të tregtisë elektronike
Bazuar në: "Can Yahoo Make Them Pay?", Ben Elgin, Business Week, September 9, 2002, pp. 92-94.

Një mëngjes ndriçues Gushti në Luginën e Silikonit (Silicon Valley), Menaxheri
ekzekutiv (CEO) i Yahoo Inc. (www.yahoo.com), Terry S. Semel, qëndron ulur duke
u relaksuar. Nën udhëheqjen e tij, portali legjendar i Internetit ka trasuar rrugën e vet,
nëpër të ashtuquajturën „Lugina e vdekjes“ e reklamimit në Ueb, duke postuar profit
prej 21.4 milion USD, vetëm në çerekun e dytë të vitit 2002. Këto vlera, janë të parat
profitabile të Yahoo.com, që nga kriza e vitit 2000 e ashtuquajtura fluska e Internetit
(angl. Net bubble). Por, z.Semel, një ish ekzekutues i studios Warner Bros Inc., nuk
dukej si të kishte humbur frymëmarrjen nga kjo sfidë shpëtimi të Yahoo.com, por, me
gjakftohtësi, ai u fokusua në transformimet që duhej të pasonin. Duke u mbështetur
në dorezat e kolltukut të tij në zyrë, z.Semel deklaron: „Ne do të ndryshojmë mënyrën
se si njerëzit i qasen Internetit“.

Figura 21. Pamje e portalit Yahoo.com

Kjo do të jetë një „kunj“ i strategjisë së Yahoo.com, dhe duhet në një mënyrë
origjinale të determinojë se vallë ndryshimet rrënjësore të portaleve pioniere të
tregtisë elektronike po çalojnë, apo po ngriten ngadal në këmbë. Në vjeshtë të vitit
2002, Yahoo filloi shitjen e qasjes në Internet me një shpejtësi të lartë (high-speed
Internet access), nëpërmjet një partneriteti ekskluziv me gjigantin regjional Telco të
SBC Communications Inc. Klientët e SBC të cilët nënshkruanin për shërbimin,
automatikisht mund t´i qasen Ueb-it nëpërmjet portalit Yahoo.com. Analistët atëbotë
parashikonin se Yahoo do t´i zvogëlojë tarifat e regjistrimit, në një mesatare mujore
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prej 3 deri 5 USD.
Pasi të kenë realizuar parapagimin mujor konsumatorët, z.Semel planifikon që t´ju
ofron atyre disa shërbime nga industria e argëtimit, që nga shkarkimet e muzikës,
filmit, lojrave, etj. E gjithë kjo ide do të duhej të gjeneronte 125 milionë USD vitin e
ardhshëm për Yahoo.com, e që paraqet 46% e ritjes së projektuar të firmës për vitin
2003. Nëse oferta e brezit të gjerë frekuencor është fitimprurëse, Yahoo.com, do të
vërtetonte se një kompani e vetme me përmbajtje Interneti (.net content), mund të
jetë konkurues në botën e konglomerateve të medias ( media conglomerates).
Një ide e tillë për një kohë të gjatë dukej e pakapshme, sidomos pas blerjes së Time
Warner nga AOL, në vitin 2000, dhe premtimeve se ata do të shesin online reklamat
me shtojcat softuerike për reklamim në Ueb (të TV reklamave dhe atyre të
printueshme), gjë që ishte e paaritshme për Yahoo.com. Por, lufta e AOL Time
Warner Inc., që të integrojë ofertat e saja, ia mundësoi Yahoo´s që të rifitojë besimin
në modelin e thjeshtë të biznesit që e kishte implementuar. Drejtori për e-biznes i
firmës kryesore për marketing të Yahoo.com, “Miller Brewing Co.”, z.Kelly Corron,
deklaroi se “Yahoo nuk është një disavantazh”, duke vazhduar: “Ne do të kishim
dasht të shohim oferta më të integruara mediale, por askush nuk na ka treguar neve,
një të tillë”.
Sidoqoftë, oferta e brezit të gjerë frekuencor (Broadband) të Yahoo.com, nuk pësoi
fiasko. SPC zgjeroi veprimtarinë e vet, nga 18 në 37 përqind të teritorit të mbuluar
nëpërmjet operatorit regjional Telcos. MSN i Korporatës Microsoft, për kontrast,
goditi fortë Yahoo dhe AOL, duke lidhur një partneritet me “Version
Communications”. Duke ia shtuar kësaj të fundit, edhe marëveshjen e mëhershme
me “Qwest Communications International”, dhe pjesëmarjen e Microsoft-it në
biznesin regjional (USA) të telefonisë me mbi 45% të tregut.
Që të ofrojë qasje më të gjerë në bazën e konsumatorëve, z.Semel, duhej të krijonte
një kanal të pasur të një shpejtësie të lartë në Internet. Vetëm atëherë, operatorët
tjerë të telefonisë mund të lidhnin marëveshje me Yahoo`n. Që të joshë ata, z.Semel
planifikon të ofrojë një e-mail të përmirësuar me një kapacitet të madh memorues,
dhe strehim (hostim) shërbimesh për argëtim. Megjithatë, rivalët thonë se Yahoo
ballafaqohet me një goditje të vështirë nga konkurenca. Drejtori i MSN, z.Bob Visse,
deklaroi se: “Yahoo, gjendet larg nga fusha e ekspertizës”, duke shtuar se: “Ne ishim
në tregun e lojrave online prej shtatë apo tetë vitesh, dhe kjo përvojë po paraqitet si e
suksesshme”.
Ztr.Semel, nuk guxon të kupton këto fakte gabimisht. Deri më tash, ai menaxhoi
financat e Yahoo.com, duke reduktuar kostot dhe shtuar modele të reja biznesore.
Por, këto suksese, vetëm sa e fshehin problemin e tij kryesor. Yahoo, një kompani e
bazuar në rrjet apo tregti elektronike, më saktësisht një kompani e bazuar në
reklamimet online, shënonte zbehje të biznesit bazë të sajë në vazhdimësi. Shitjet e
shtojcave softuerike reklamuese, të cilat përbënin 60% të biznesit të Yahoo.com,
mbeteshin prapa konkurentëve tjerë në treg. Industria e cila konsumonte shtojcat e
tilla reklamuese, shënoi rritje prej 1% në gjysmën e parë të vitit 2002, kjo sipas
kompanisë për hulumtim-kërkim CME, ku shitjet e Yahoo.com, në po të njëjtën
periudhë pësuan rënie prej 14%. Ztr.Derek Brown, analist nga WR Hambrecht,
deklaroi: “Është ende herët të flitet me entuziazëm për performansat e Yahoo.com”.
Ztr.Semel, Menaxheri ekzekutiv i Yahoo.com, dukej i patrembur. Përkundër sfidave
të Yahoo.com, ai me qetësi synonte të arinte një qëllim kapital: gjenerimin e gjysmës
së të ardhurave të Yahoo.com, nga reklamimet jashta Internetit, edhe ate deri në vitin
2004. Të ardhurat nga biznesi jashta Internetit pritej të rriten nga 23% në 41% në
fund të vitit. Ztr.Semel, e realizoi idenë e tij, duke ndërtuar filozofinë e të bërit para në
këtë mënyrë, në mesin e 3500 të punësuarve si pjesë përbërëse e biznesit që
udhëhiqte ai. Ai nxiti gjithçka, që nga blerja e firmës Hotjobs.com, një firmë për
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kërkimin e punës online, në vlerë prej 436 milion USD, e deri te marja e një pjese të
madhe të transaksioneve nga shitorja e vet online. Menaxheri ekzekutiv i USA
Interactive Inc., Ztr. Barry Diller, deklaroi: “Terry Semel e shëndroi Yahoo´n në një
kompani e cila sillej si e rritur. Do të bëhet një mekanizëm i mrekullueshëm shitës”.
E gjithë kjo d.t.th., se ztr.Semel duhej të shëndronte të gjithë vizitorët e rastësishëm
në blerës potencialë. Momentalisht, numri i blerësve arin në 1 milion ose 0.5% e 200
milionë përdoruesve terciarë të Yahoo.com. Përkrahë klientëve të shërbimeve të
brezit të gjerë (broadband), ztr.Semel shpreson të dyfishojë numrin e blerësve, kah
fundi i vitit 2004. SBC është një partner fenomenal, me bazën më të madhe të
konsumatorëve të DSL shërbimeve, në mesin e Telcos-it regjional. Pjesëmarja e
kësaj kompanie me 3% e aksioneve të Yahoo.com, do të ishte një arsye plus, që kjo
kompani t´i përkushtohej marrëveshjes me Yahoo.com. Deri më tani, një
marrëveshje për lidhje Interneti me dial-up, u lansua në Korrik, dhe si rrjedhojë ngriti
parapagimet e klientëve ndaj SBC-së, dhe tejkaloi pritjet e projektuara për 20%.
Deri më tani, ishte ztr.Semel si ekzekutiv, ai i cili solli ngritje në profitabilitetin e
Yahoo.com. Por, që të shënohen rritje të të ardhurave në periudhë afatshkurtër, dhe
një kambek të ndriçimit të Yahoo´s, ish mundësuesi i filmave online, ka nevojë për
dozë të fuqishme ekxekutive – dhe një rrjedhë parashë me bazë të shëndoshë.
Pyetje lidhur me rastin studimor:
1. Shqyrtoni shërbimet që ofron Yahoo.com për momentin, duke klikuar në faqen
e saj zyrtare, dhe gjithashtu shqyrtoni pozitën aktuale financiare të
Yahoo.com?
2. A është duke bërë lëvizjet e duhura kompania Yahoo.com, ashtu që të ngritë
profitabilitetin e sajë? Nëse po, si?, dhe nëse jo , pse?.
3. Cilat janë gjërat tjera sipas mendimit tuaj, që menaxheri i Yahoo.com, duhet t´i
ndërrmer, ashtu që të bëjë Yahoo.com edhe më të suksesshëm? Shpejgoni
vlerën biznesore të propozimit tuaj?
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Objektivat mësimore të kapitullit të shtatë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Cilat janë aplikacionet e tregtisë elektronike të llojit B2C,
• Çka janë shitoret elektronike,
• Çka janë qendrat tregtare elektronike,
• Cilat janë mënyrat e shitjes me pakicë të produkteve online,
• Se si të identifikoni modelet biznesore të llojit B2C të tregtisë elektronike.

VII. Aplikacionet e tregtisë elektronike të llojit biznesi-drejtkonsumatorit (B2C)
Në vitin 2004, “Forrester Research Isntitute”, “Gartner Group”, dhe shumë të tjerë
parashikuan se biznesi në rrjet i llojit B2C do të sillej në shumat 300 miliardë deri 800
miliardë dollarë amerikanë, nga 515 milionë dollarë sa ishin shënuar në vitin 1996
(shiko cyberatlas.com dhe emarketer.com). Ndërsa totali i B2B dhe B2C biznesit
gjithsej sillej nga 3,5 miliardë dollarë deri në 8 miliardë dollarë.

VII.1. Shitja me pakicë në rrjet (rrugë elektronike): shitoret dhe
qendrat tregtare
Me gjenerata, shopingu nga shtëpia me anë të katalogjeve ka lulëzuar, ndërsa
shopingu në kanalet televizive ka qenë atraktive dhe ka tërhequr miliona blerës për
më shumë se dy dekada. Sidoqoftë, këto metoda të tregtisë kanë dështuar apo janë
zvogëluar benefitet nga to. Gjithashtu, katalogjet prej letre nuk janë gjithnjë të
azhurnuara, dhe shumica e njerëzve janë të hutuar nga vëllimi i tyre çka ka bërë që
shumë konsumatorë lehtë të heqin dorë nga shfletimi i tyre. Shopingu me anë të TV
është i kufizuar me atë se shitja kufizohet në atë çka paraqitet në ekran në një kohë
të dhënë.
Si të gjitha llojet e blerjeve, edhe tregtia elektronike ju mundëson klientëve që të
blejnë nga shtëpia, dhe mund të realizohet 24 orë në ditë, shtatë ditë të javës.
Tregtia elektronike përfundimisht i tejkalon disa nga vështirësitë e shopingut nga
shtëpia. Ofron një shumëllojshmëri produktesh dhe shërbimesh, duke përfshirë edhe
gjëra mjaft unike me çmime të arsyeshme. Përveç kësaj, në kohë shumë të shpejtë
klientët mund të marrin informata të detajuara për produktet, dhe mund të kërkojnë
shumë lehtë konkurrentët dhe të krahasojnë produktet dhe çmimet e tyre. Përderisa
në biznesin tradicional, blerësit mund të gjejnë disa shitës produktesh, në rrjet ata
mund të kenë qasje në qindra apo mijëra shitës.
Tregtia me pakicë në rrugë elektronike (e-tailing) paraqet shitjen direkte të
produkteve në rrugë elektronike në shitoret elektronike apo qendrat tregtare
elektronike, zakonisht i disejnuar në formë të një formati të katalogut elektronik
dhe/ose në formë të ankandeve.

VII.1.1. Bazat e shitjes me pakicë në rrugë elektronike
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Në Maqedoni forma e këtillë e të bërit biznes online, ka filluar edhe atë me dy
përfaqësues të denjë flowershop.com.mk dhe knigi.com.mk. Andaj, do të ndalemi
pak më hollësisht të shpjegojmë këtë lloj të biznesit, pra shitjen me pakicë në rrugë
elektronike.
Një shitës me pakicë, është një ndërmjetës i shitjes që operon në mes prodhuesve
dhe konsumatorit. Shumica e prodhuesve u shesin drejtpërdrejt konsumatorëve
produktet e veta, duke i plotësuar shitjet e tyre me anë të shitësve me shumicë dhe
shitësve me pakicë. Në jetën e përditshme, shitja me pakicë realizohet në shitore, të
cilat duhet të vizitohen nga klientët me qëllim që të realizojnë blerjen. Kompanitë që
prodhojnë një gamë të gjerë produktesh, si psh. Procter & Gamble, duhet të përdorin
shitësit me pakicë për një distribuim më efikas. Sidoqoftë, disa prodhues edhe sikur
të shisnin një numër relativisht të vogël produktesh (psh., Kodak), shitësit me pakicë
janë mëse të domosdoshëm për distribuimin në masë të gjerë të produkteve të kësaj
organizate.

Figura 22 Flowershop.com.mk, shitore elektronike e luleve në Maqedoni

Fillim i mirë ishte shitja me anë të katalogjeve, por siç e përmendëm më lartë ky lloj i
shitjes u përballe me disa të meta. Duke marrë parasysh qasjen e lehtë në Internet
ditëve të sotme, hapi tjetër i logjikshëm ishte shitja në Internet. Shitësit me pakicë në
rrjet në gjuhën angleze quhen e-tailers. Kjo u mundëson prodhuesve që të largojnë
ndërmjetësin duke u shitur direkt konsumatorëve. Tregtia me pakicë në rrjet mund të
realizohet edhe nëpërmjet ankandeve elektronike.
Koncepti i shitjes me pakicë dhe shitjes me pakicë në rrugë elektronike (e-tailing),
nënkupton shitjen e produkteve dhe shërbimeve konsumatorëve individualë.
Sidoqoftë, dallimi në mes tregtisë elektronike B2C dhe B2B nuk është gjithnjë i qartë.
Psh., Amazon.com shet libra në të shumtën e rasteve individëve (B2C), por
gjithashtu ju shet edhe korporatave (B2B). Rivali më i madh i Amazon.com që është
Barnes&Noble, ka hapur një divizion special që merret vetëm me bizneset si klientë.
Walmart.com ju shet individëve dhe bizneseve (nëpërmjet Sam’s Club-it). Korporata
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Dell, i shet kompjuterët e vet individëve apo bizneseve nëpërmjet faqes Dell.com,
ngjashëm staples.com, dhe faqet e kompanive të sigurimeve u shesin si individëve
ashtu edhe kompanive. Dell.com ka bërë komercializimin e prodhimeve të veta, ku
klienti mund të krijojë vet konfiguracionin e vet kompjuterik dhe të paguajë një çmim
mjaft të arsyeshëm. Korporatat tjera për prodhimin e softuerit si Microsoft, Apple, etj.,
si edhe ato të harduerit si HP, Compaq, Xerox, etj., po bëjnë inovacione në drejtim të
shitjes direkte të produkteve dhe shërbimeve të veta online. Kësaj rruge gjithnjë e më
tepër po ju bashkëngjiten edhe korporata tjera që nuk lidhen drejtpërdrejt me
teknologjitë e informimit dhe të komunikimit, psh. mundësi vetë-konfigurimi të
produkteve të veta për klientët e sajë ofron edhe korporata Nike në portalin e vetë
nike.com.(5)

VII.1.2. Shitoret elektronike
Qindra apo mijëra shitore të vetme mund të gjenden në Internet, secila nga to me
emrin e vet unik dhe portalin e tregtisë elektronike. Ato mund të jenë vazhdimësi e
shitoreve fizike si psh. “Home Depot”, “The Aharper Image”, apo “Wal-Mart”. Të tjerët
janë bizneset e reja të filluara ndërmarrësit të cilët panë një shans në Ueb (Web).
Shembuj të këtyre bizneseve janë Amazon.com, CDNow, Uvine.com, Alloy.com., etj.
Ekzistojnë dy lloje shitoresh elektronike, të përgjithshme dhe të specializuara.
Shitoret e specializuara shesin një apo disa produkte (psh., lule, verë, lojëra).
Shitoret e përgjithshme shesin shumë produkte. Të mirat që më së shumti blihen
shpesh janë kompjuterë dhe pjesë përbërëse kompjuterësh, pajisje zyrash, libra dhe
revista, CD, kaseta, filma dhe video, veshje dhe këpucë, lojëra, dhe ushqim.
Shërbimet që më së shumti blihen në rrjet përfshijnë materiale zbavitëse, shërbime
të udhëtimeve turistike, shitblerja e aksioneve dhe letrave me vlerë, shërbimet
bankare në rrjet, sigurimet, dhe kërkimi i punës.
Blerësit mund shumë lehtë të gjejnë produktet e tyre të dëshiruara duke përdorur
linqet nga faqet tjera apo agjentët inteligjent (angl. Intelligent agents). Shitoret në rrjet
përdoren nga prodhuesit (psh. Dell.com) dhe nga shitësit me pakicë (psh.,
Officedepot.com, Walmart.com).
Që të dy llojet mund të ju shesin mallra dhe shërbime si individëve ashtu edhe
organizatave të ndryshme. Shitoret elektronike mund të jenë të përfshira në qendrat
tregtare elektronike ose mund të funksionojnë si të veçanta.
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Figura 23 Shitorja elektronike e librave, në Maqedoni

VII.1.3. Qendrat tregtare elektronike
Një qendër tregtare elektronike (e-mall), gjithashtu e njohur si qendër tregtare e
automatizuar (angl. cybermall) është një koleksion i shitoreve individuale nën një
adresë Interneti. Ideja bazike e një qendre tregtare elektronike është e njëjtë si ajo e
qendrës tregtare të zakonshme – të ofrojë gjithçka në një vend (angl. one-stopshoping), që përfshinë mundësinë e blerjes të shumë produkteve dhe shërbimeve në
një ndërtesë (apo kompleks ndërtesash) të vetme. Siç përmendëm më lartë, në
Maqedoni ishin të rralla shitoret elektronike, që rrjedhimisht na len të kuptojmë se në
Maqedoni qendrat tregtare elektronike nuk ekzistojnë.
Disa nga shumë QTE në Internet janë: da.awa.com, cactushill.com,
mall.choicemall.com, shopping2000.com, etj. Disa QTE janë të specializuara në një
sërë produktesh apo shërbimesh. Psh., 2besure.com kryesisht ofron shërbime.
Ekzistojnë disa lloje QTE-shë. Tipi i parë janë QTE-të që ofrojnë gjithçka (psh.
Hawaii.com), ku klienti nuk mund të bëjë blerjen por ato produkte transferohen në një
shitore me pakicë elektronike që është pjesë përbërëse a QTE-së. Në tipin e dytë
(psh., store.yahoo.com, amazon.com) klienti mund të realizojë blerjen drejtpërdrejtë.
Ashtu si në rastin e qendrave tregtare fizike, ku prodhuesit kanë autonominë e vet,
edhe në QTE ata kanë një lloj pavarësie. Suksesi i prodhuesit pjesëmarrës në QTE
varet nga përpjekjet e tij për të reklamuar prodhimet apo shërbimet e veta.
Një QTE mund të përfshijë mijëra prodhues. Psh., shopping.yahoo.com dhe
eshop.msn.com përfshijnë me dhjetëra apo mijëra produkte nga mijëra prodhues.
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Rasti studimor: eBags.com, Economy.com dhe
Classmates.com
Vlerësimi i modelit biznesor të e-biznesit
Burimi: Roger Fillion, "Rising from the Ashes," Context, June-July 2002, pp. 32-35.

Inventari zero:
Njejt si eBay, eBags Inc. (www.ebags.com), nuk duhet të brengoset për inventarin.
Kompania private në fjalë, shet çanta dore, çanta kompjuterësh, koferë, etj.
Produktet e shitura, ju dërgohen klientëve direkt nga furnitorët e njohur, si:
Samsonite Corp, JanSport, dhe Adrienne Vittadini. Shefi i marketingut të eBags,
Ztr.Peter Cobb, shpjegon këtë fakt kështu:“Ne ju lejojmë prodhuesve të njohur, që t´i
mnaxhojnë vet inventarin e produkteve, sepse ata këtë e bëjnë më së miri. Ata e dinë
më mirë se çka do të shitet më shumë“.

Figura 24 Pamje e portalit të firmës eBags.com35

Në secilin rast kompania duhet të shpenzojë në marketing. Që të krijojë listat e
klientëve, kompania ofron lojëra shpërblyese, ku klientët joshen të marin pjesë duke i
ofruar të dhënat e tyre personale. Deri në Prill, firma kishte grumbulluar, më shumë
se 2 milionë emra në bazën e të dhënave, që nga Janari 2001, kur kishte 292,000
emra klientësh. Kompania deklaroi se pret të arijë „profit të qëndrueshëm“, gjatë
gjysmës së dytë të vitit 2002.
Për dallim nga shumica e kompanive online, eBags, ka fituar nota të larta vlerësimi,
për shërbimet e saja ndaj konsumatorëve, ku me anë të Ueb faqes së sajë ju
mundësonte klientëve të zgjedhin vet llojet e çantave, materialin, ngjyrën, me një
35

Ebags.com e vizituar me 11.05.2008
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fjalë të zgjedhin dizajnin e produkteve përpara se t´i blenin ato. „Firma eBags, nuk u
krijua nga personat që kuptonin teknologjinë informative, por nga njerëz që kishin
sens për biznesin me çanta.“, ky ishte konkluzioni i Ztr. Don McCubbrey, Drejtor i
qendrës për studimet e tregtisë elektronike, pranë Universitetit të Denverit, SHBA.
Zgjerimi i bazës së klientëve „me lirim“:
Firma për kërkime ekonomike Economy.com, përdorën qasjen në Internet, me qëllim
të zgjerimit të bazës të klientëve, përtej mënyrës tradicionale të 500 kompanive më të
mëdhaja në botë (Fortune 500). Firma me rreth 770 të punësuar, po ju shkakton
tronditje firmave që meren me menaxhimin e parave, konsumatorëve, dhe ndihmave,
në Bankat e huaja Qendrore. Si e bën këtë? Interneti i ka mundësuar Economy.com,
që të bëjë raporte studimore për klientelën e firmave të ndryshme, edhe ate me një
kosto shumë më të ulët se kërkimet e zakonshme të marketingut.

Figura 25 Pamje e portalit Economy.com

Kompania private e cila shet raporte ekonomike si dhe detaje mbi shëndetin e 50
shteteve, 320 Metropoleve Amerikane, dhe 65 industrive, mësoi t´ju dërgon raporte
me postë klientëve të vet. Disa vite më parë, një raport prej 50 deri 60 faqeve, në 100
vende (me metro), do të kushtonte 15,000 USD, pa marë parasyshë se klienti
interesohet vetëm për një numër të caktuar lokalitetesh. Përderisa në vitin 1997,
firma me emrin e mëparshëm Regional Financial Associates Inc., filloi të publikojë të
dhënat e veta në Internet. Sot, konsumatorët mund të logohen në faqen
Economy.com, dhe të zgjedhin, selektojnë, shohin, raportin Sacramento ose Denver,
me një shumë prej 200 USD, për secilën prej tyre. „klientët nuk kanë nevojë të
paguajnë për ate që nuk duan“, deklaron Menaxheri Ekzekutiv i Economy.com, Ztr.
Paul Getman. Ky ndryshim, ka hapur një treg të rri për klientë më të vegjël. Individët
të cilët migrojnë në qytete të reja, mund të blejnë këto raporte, ashtu që të
informohen për karakteristikat e regjionit, të kërkojnë vende pune, shikojnë tregjet,
etj. Economy.com, gjithashtu është vërsulur drejt përvetësimit të klientëve të huaj,
duke zgjeruar bazën e klientëve edhe ndërkombëtarisht. Përveç rritjes së të
ardhurave, përdorimi i Internetit, i lejon kompanisë që më mirë të fokusojë kërkimet e
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saja, duke i ndihmuar që të operojë në mënyrë më efikase, pasi që ka mundësinë të
shohë se për çka interesohen më së shumti klientët.
Lidhjet:
Classmates Online Inc. (www.classmates.com) u themelua në vitin 1995, nga Randy
Conrads, të cilit i lindi ideja, pasi që kishte dështuar të gjejë një shok nga shkolla e
mesme, duke shfrytëzuar shërbimet për këkrim online, dhe faqet e verdha (Yellow
Pages). Ueb faqja Classmates.com, është një shërbim si emisioni „njerëz të
humbur“, ku njerëzit mund të gjejnë shokët e shkollës, apo shokët me të cilët kanë
mbaruar shërbimin ushtarak së bashku. „Nëse eBay është një firmë për shitjen e
gjërave nga „garazhi“, ne jemi një firmë për të gjetur shokët“, thotë Micael Schutzler,
Menaxheri Executiv i kompanisë Classmates.com.

Figura 26 Pamje nga portali i kompanisë classmates.com36

Ky lloj biznesi gjeneron të ardhurat, kryesisht nga reklamat dhe pagesat e
anëtarësisë. Si edhe tek eBay, secili antar i ri i Classmates.com, rifreskon listën e
shokëve, duke e bërë ate më të saktë dhe më atraktive për vizitorët e rrinj. Faqja ka
27 milionë anëtarë, dhe po shton 50,000 çdo ditë. Më shumë se 2 milionë anëtarë
paguajnë nga 36 USD në vit, me çka ata furnizohen me e-mail falas, me secilin
anëtar të rrjetit Classmates.com, qasje në dhoma bisedash (chat rooms), qasje në
pano prezentimesh, di dhe mundësia e shkëmbimit të fotografive. Anëtarët që nuk
paguajnë, kanë të drejtë të shkruajnë emrin, shkollën dhe vitin e diplomimit. Ata
mund të kontaktohen, por nuk mund të kontaktojnë personat tjerë. Nuk ka e-mail
adresa në faqet e Classmates.com, kjo d.t.th. se kjo faqe mundëson vetëm fillimin e
kontaktit me ndikend, pastaj gjithçka mvaret prej personave se si do të vazhdojnë
komunikimin më tej.
Classmates, harxhon shumë pak që të reklamon vetvehten, zakonisht këtë e bën
nëpërmjet marëveshjeve me faqe tjera. Kompania Classmates.com, numron 135 të
punësuar, shënoi profitin e parë në Nëntor (në bazë .net), dhe pritet të vazhdon
36

Vizituar në Maj.2008
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kështu edhe në të ardhmen. Ztr.Schutzler, thotë se faktori i suksesit është, ndjenja e
fuqishme dhe emocionet, janë ato që i lidhin vizitorët me këtë faqe Interneti, dhe
shkaku i ktyre emocioneve të krijuara tek vizitorët, ka bërë Classmates.com të
suksesshme. Konsumatorët tregojnë shumë raste interesante, ku janë bashkuar me
njerëzit e tyre të dashur, dhe janë gjetur pas shumë vitesh me prindët, dhe anëtarët e
tjerë të familjes. Kjo, ishte marketingu më i mirë i Classmates Online, dhe njihet si
shembull tipik i „marketingut viral“.

Pyetje lidhur me rastin studimor:
1. A mendoni se eBags do të mund të mbajë tempon e rritjes së vazhdueshme të
profitit? Vizitoni Ueb faqen e tyre, që ta keni më të lehtë të shpjegoni
përgjigjen tuaj?
2. Vizitoni Ueb faqen e Economy.com. Si munden ndryshe ata të risin produktet
e tyre, tregun dhe profitabilitetin? Arsyetoni qëndrimin tuaj?
3. Si munden llojet tjera të bizneseve, të përdorin modelin biznesor të
Classmates.com, me qëllim të përforcojnë suksesin e tyre në e-biznes apo etregti? Jepni një shembull që të ilustroni përgjigjen tuaj.
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Objektivat mësimore të kapitullit të tetë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Çka përfshinë industria e shërbimeve në rrjet,
• Cilat janë veprimet bankare në rrjet,
• Si mund të bëhet tregtia e letrave me vlerë online,
• Si mund të bëhet organizimi i udhëtimeve online,
• Si mund të marrim pjesë në berzat botërore në rrugë elektronike,
• Si mund të aplikojmë dhe të gjejmë një vend pune online.

VIII. Industria e shërbimeve në rrjet
Shitja e librave, lojërave, kompjuterëve, dhe produkteve tjera në Internet, mund të
ulin kostot e shitjes për prodhuesit prej 20 deri në 40%. Reduktim i mëtejshëm i
këtyre kostove është shumë vështirë të arrihet, sepse dërgimi i produkteve duhet të
bëhet fizikisht. Vetëm disa produkte (psh., softuer, mp3 muzika, VLC filmat, etj.)
mund të dërgohen me anë të rrjetit, kështu do tu mundësohej prodhuesve të
produkteve të këtilla kursime plotësuese. Prandaj, kohëve të fundit shumica e
prodhuesve po bëjnë përpjekje që të shesin apo dërgojnë shërbime në rrugë
elektronike, dhe kjo dukuri po shënon rritje shumë të shpejtë. Shërbimet në rrjet për
të cilat bisedojmë në këtë tekst janë bankat në rrjet, tregtimi me letra me vlerë dhe
fonde, kërkimi i vendeve të punës, udhëtimet, dhe patundshmëritë.

VIII.1. Veprimet bankare në rrjet (online banking)
Veprimet bankare në rrjet dhe veprimet elektronike bankare, përfshijnë aktivitete të
ndryshme bankare të realizuara nga shtëpitë private, bizneset, apo në udhëtim e
sipër (wireless). Ky koncept zëvendëson mënyrën fizike të të bërit të veprimeve
bankare, ku klienti i bankës duhej fizikisht të paraqitej në sportelet bankare. Veprimet
bankare në rrjet fillojnë që nga pagesa e faturave, deri tek marrja e kredive. Kjo
kursen kohë dhe u konvenon shumë konsumatorëve të shërbimeve bankare. Nga
ana tjetër edhe banka kursen, psh., nëse për një transaksion të zakonshëm banka
harxhon 1Euro në material, si letër, ngjyrë, amortizim të pajisjeve, etj., me
transaksionet elektronike bankare banka do të harxhonte rreth 0,2Euro37. Përveç
kësaj banka mund të tërheqë më shumë konsumatorë të mundshëm të shërbimeve
bankare, pasi që veprimet bankare elektronike japin një avantazh konkurrues për
bankat që e kanë realizuar një sistem të tillë. Shumë banka kanë filluar të ofrojnë
veprimtari bankare nga shtëpia, e disa të tjerë e përdorin tregtinë elektronike si një
strategji konkurruese biznesi.

37

shumë hipotetike apo mesatarja e harxhimeve të tanishme nëpër disa banka ndërkombëtare
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Figura 27 Shërbime bankare online (e-banking) të ProCreditBank në Maqedoni

Në Maqedoni ekzistojnë banka që ofrojnë shërbime bankare elektronike, si psh.
Banka Komerciale Sh.A. (www.kb.com.mk), ProCredit Bank (www.pbb.com.mk), etj.
Pra, le të bëjmë një përmbledhje të asaj se çka dëgjuam. Veprimet bankare
elektronike ofrojnë një sërë benefitesh duke filluar nga rritja e bazës së
konsumatorëve, deri tek kursimet në koston e transaksioneve të realizuara me letër.
Biznesi i bankave në rrjet po shkon në një drejtim të ri. Sot, jo vetëm që po shohim
banka të zakonshme që ofrojnë mundësi për veprime bankare apo qasje në sistemin
e tyre nga cilido vend që ka qasje në rrjet, por po paraqiten edhe banka të
ashtuquajtura virtuale. Bankat virtuale, janë të dedikuara vetëm në transaksionet që
bëhen në Internet, psh., ingdirect.com, netbank.com, etj. Nën domenin com.mk,
d.t.th. në Maqedoni ende nuk ekzistojnë banka të këtilla.
Veprimet bankare ndërkombëtare dhe në më shumë valuta. Veprimet bankare
ndërkombëtare dhe mundësia e realizimit të tregtimit në më shumë valuta janë kritike
për tregtinë ndërkombëtare.
Shumica e blerjeve ndërkombëtare me pakicë mund të realizohen duke dhënë
numrin e kartelës kreditore, por disa transaksione jashtë kufijve shtetërorë kërkojnë
mbështetje bankare. Ekzistojnë shërbime
tjera të rëndësishme bankare që
realizohen në rrjet e që konsiderohen veprime bankare ndërkombëtare, siç janë
transferi elektronik i fondeve (EFT) dhe transferi i letrave elektronike të kreditit. Një
shembull përkrahjeje për tregtinë elektronike globale paraqet tradecard.com, e cila
operon në bashkëpunim me MasterCard.
Tregtia e letrave me vlerë në rrjet (online). Gjithnjë e më tepër tregtarë të letrave
me vlerë dhe instrumenteve tjera financiare po bëjnë shit-blerjet e tyre në rrjet. Kjo,
për shkak se kostoja e tregtimit në rrjet është më e ulët nga mënyra tradicionale e
shit-blerjes me anë të brokerëve apo agjentëve tregtarë. Nga ana tjetër shanset për
të bërë gabime janë shumë të vogla, sepse nuk ekzistojnë komunikimet orale si tek
shit-blerja tradicionale që zakonisht bëhet në ambient të zhurmshëm. Porositë mund
të vendosen nga cilido vend, në çdo kohë, bile edhe nga telefoni celular, për mos të
përmendur mundësinë e gjetjes së informatave të ndryshme për vlerën e
instrumenteve financiare apo për përshtatshmërinë e investimit në kompani të
ndryshme (psh., money.cnn.com).
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Si veprimet bankare ashtu edhe tregtimi me letra me vlerë kërkojnë siguri të nivelit të
lartë. Shumica e bankave realizojnë veprimet bankare në rrjet nëpërmjet lidhjeve të
sigurta (https).
Në Maqedoni ekzistojnë predispozita për zhvillim të shitblerjes së letrave me vlerë.
Bazë e predispozitave të tilla është faqja zyrtare e berzës së Maqedonisë
(www.mse.org.mk), në të cilën kuotojnë shumë firma të vendit, korporata të
rëndësishme për ekonominë e Maqedonisë.

Figura 28 Faqja për regjistrim në sistemin BESTNET të berzës së Maqedonisë

Ekziston mundësia e marrjes së lajmeve për çmimet e letrave në vlerë me anë të
provajderit të telefonisë celulare Mobimak, që paraqet një lloj të tregtisë elektronike.
Në faqen e berzës ekziston mundësia e gjetjes së një brokeri nëpërmjet Internetit,
mundësia e marrjes së raporteve ditore për shitjet në berzë, etj.
Nga ana tjetër, sistemi elektronik i tregtimit në berzë BESTNET (Bourse Electronic
System of Trading), mundëson shikimin apo përcjelljen në kohë reale online
(Internet) të punës së berzës apo procesit të kuotimit (shit-blerjes) së letrave me
vlerë dhe instrumenteve tjera financiare, si dhe mundëson klientët të ekzekutojnë
(realizojnë) shit-blerjet për këto instrumente financiare apo letra me vlerë.
Anëtarësimi në këtë sistem është me pagesë dhe vetëm anëtarët kanë qasje në
zhvillimet brenda berzës.

VIII.2. Tregu i punës në rrjet
Interneti ofron një ambient perfekt për ata që kërkojnë punë, dhe për kompanitë që
hasin në vështirësi në procesin e kërkimit të kuadrit adekuat. Në Maqedoni tashmë
ekziston një portal i këtillë (www.punesim.com.mk apo www.vrabotuvanje.com.mk ),
e që u mundëson të dyja palëve, si punëdhënësve dhe punëkërkuesve të shprehin
interesin e tyre, punëtorët kanë mundësi të depozitojnë CV-të e tyre personale, kurse
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kompanitë mund të definojnë kërkesat për vendin e lirë të punës dhe kushtet që
kandidati potencial duhet t’i plotësojë.

Figura 29 Portali Punesim.com.mk, për punëdhënësit dhe punëkërkuesit

Tregu i punës i organizuar në rrjet apo online, është mjaft tërheqës sidomos për
firmat që ofrojnë vende pune që lidhen me teknologjitë e informimit. Mijëra kompani
dhe agjenci qeveritare përdorin Internetin me qëllim që të reklamojnë vendet e lira
për të gjitha llojet e vendeve të punës, pranojnë CV dhe aplikacionet e kandidatëve.
Nga sa pamë pak më lartë, tregu i punës online përdoret nga:
1. Punëkërkuesit. Punëkërkuesit mund t’ju përgjigjen ofertave për punë në rrjet, apo,
të krijojnë faqet e veta personale, të vendosin rezymetë e tyre në një faqe adekuate
në Ueb, dhe të dërgojnë mesazhe anëtarëve të grupeve për lajme duke u kërkuar
atyre referenca. Një opsion që u përmend më sipër është përdorimi i firmave për
rekrutim si vrabotuvanje.com.mk, jobcenter.com, etj. Për të posa diplomuarit pa
përvojë pune dhe për kërkuesit e internshipeve ekziston faqja jobdirect.com, ndërsa
në Maqedoni nuk ekziston një faqe e këtillë e veçantë, por vrabotuvanje.com ofron të
gjitha shërbimet në një vend. Aty ofrohet ndihmë dhe këshilla për përpilimin e CV-ve,
njëjtë si tek resume-link.com apo jobweb.com. Në Internet ekzistojnë edhe faqe të
tilla si wageweb.com, që ju mundëson punëkërkuesve të parashikojnë se cilën rrogë
duhet të presin, dhe atyre që punojnë, vlerësime se vallë për kapacitetin që kanë dhe
punën që bëjnë janë të nënvlerësuar apo jo.
2. Punëdhënësit. Shumë korporata kanë pjesë integrale të portalit të vet opsionin
‘oferta pune’ (angl. Jobs apo Job Offers), ku publikojnë vendet e lira të punës apo
ofertat për punë. Ndërsa ekzistojnë korporata të tilla që publikojnë ofertat për vende
pune edhe në faqe të tilla si Yahoo.com, Netscape.com, msn.com, etj. Në shumë
vende, pushteti apo qeveria, është e obliguar që patjetër të paraqesë në rrjet ofertat
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për vende të hapura pune në institucionet shtetërore.
3. Firmat rekrutuese. Me mijëra brokerë apo agjentë për gjetjen apo vendosjen e
marrëdhënieve të punës janë aktiv në Internet. Ata përdorin Ueb faqet e veta me
qëllim që të publikojnë vendet e lira të punës me përshkrimet përkatëse, apo edhe
t’ju ofrojnë ndihmë punëkërkuesve që të shkruajnë rezymetë e tyre. Ata i përdorin
faqet e ndryshme më të frekuentuara të Internetit dhe qendrat tregtare elektronike, si
vende të përshtatshme për reklamimin e veprimtarive të veta. Rekrutuesit përdorin
grupet e lajmeve, forumet në rrjet, buletinet, dhe dhomat e çatit. Takimi i kandidatëve
dhe vendeve të punës bëhet nga kompanitë e tilla si peopleclick.com.

VIII.3. Organizimi i udhëtimeve në rrjet
Organizimi i udhëtimeve ka kohë që nuk ju shkakton kokëdhembje qytetarëve të
vendeve të zhvilluara. Mundësia e organizimit të udhëtimeve në rrugë kompjuterike
nga cilido kompjuter, nga shtëpitë, zyrat, vendet publike, etj., ka lehtësuar mënyrën e
të bërit biznes në industrinë e udhëtimeve.

Figura 30 Faqja turistike Gomacedonia.com

Interneti është një vend ideal për kërkimin dhe planifikimin e udhëtimeve, pushimeve,
etj. Zakonisht ofrohen udhëtime me çmime të reduktuara, apo të ashtuquajtura
çmime speciale. Ekziston mundësia që të bëhen krahasime të çmimeve të
kompanive të ndryshme, përdorimi i ankandeve, dhe eliminimi i agjentëve të
udhëtimeve. Shumica e faqeve të njohura të Internetit që organizojnë udhëtime, apo
shesin bileta online, kanë të integruara agjentë inteligjentë. Roli i këtyre agjentëve
është që të informojnë klientët e regjistruar, në qoftë se ndodhin ndryshime në orarin
e fluturimeve, ndryshime në çmim, por edhe informata të tilla si informimi me rast të
paraqitjes së një bilete të lirë (cheap ticket) për një udhëtim të caktuar, etj. Shembuj
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faqesh që ofrojnë shërbime udhëtimesh në rrjet janë: expedia.com, travelocity.com,
etj. Në Maqedoni ekzistojnë faqe të ndryshme që ofrojnë shërbime për organizimin e
udhëtimeve, pushimeve, ekskursioneve, nëpër qendrat turistike të vendit, psh.,
gomacedonia.com, etj.
Shërbime të ndryshme ofrohen edhe nga gati të gjitha aviokompanitë e mëdha,
agjensioneve për udhëtime, agjencive për dhënien me qira të veturave (angl. Rent-acar), hoteleve, dhe kompanive organizatore të ekskursioneve. Shërbimet e
udhëtimeve online mundësojnë blerjen e aviobiletave, rezervimin e dhomave
hotelierike, dhe marrjen me qira të veturave. Në Maqedoni, aviokompania MAT po
bën përpjekje për implementimin e shërbimit për rezervimin e fluturimeve online.

Figura 31 Portali i avio-kompanisë MAT

Në Internet tashmë dimë se ekziston Priceline.com, që mundëson vendosjen e një
çmimi që klienti është i gatshëm të paguaj për një biletë fluturimi, apo akomodimi në
hotel, dhe tenton të gjejë një prodhues (ofertues) që do t’i përgjigjet çmimit të
vendosur. Shërbim i ngjashëm ofron edhe hotwire.com, përderisa në Maqedoni (në
domenin .mk) nuk ekziston një faqe me mundësi të këtilla krahasuese, por
exploringmacedonia.com - portali turistik i Maqedonisë, ofron shërbime të ndryshme
si: mundësia e marrjes me qira të automjeteve, rezervimi i dhomave në hotele,
informata turistike, orari i fluturimeve, aktivitete kulturore, etj.
Sistemi online apo portali i Aeroportit të Shkupit (airports.com.mk), ofron mundësi të
shikimit të orarit të fluturimeve, gjetjen e bagazhit të humbur, dhe shërbime tjera
aeroportuale.
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VIII.4. Shitjet e patundshmërive në rrjet
Realizimi i transaksioneve për shitblerjet e patundshmërive janë një sferë ideale për
tregtinë elektronike. Klientët mund të shohin shumë të dhëna për patundshmëritë e
ndryshme dhe pastaj të vendosin për blerjen e tyre. Klienti mund të organizon dhe
radhitë patundshmëritë sipas kritereve dhe interesave personale, i cili mund të
kursejë kohë gjatë kërkimit. Një faqe Interneti në SHBA (Realtor.com) lejon klientët të
kërkojnë një bazë të dhënash me informata për mbi 1.2 milionë shtëpi në gjithë
SHBA-të.
Në aplikacione të shumta, kompanitë e ndërtimit ofrojnë pamje 3D të shtëpive dhe
planeve të shtëpive me qëllim që klienti të “shëtisë” nëpër objekt dhe të shohë detalet
në 3D.
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Rasti studimor: Expedia.com
Si duhet përdorur resurset e Ueb-it
Përpunuar nga autori, bazuar në burimin: Microsoft.com/servers/evaluation/casestudies/ Expedia.doc

Expedia.com është një lider në shërbimet e udhëtimeve online në SHBA, Kanada
dhe Gjermani. Expedia operon në një vend-tregtim shumë konkurrues ku
ballafaqohet me kompanitë Travelocity dhe Orbitz, të cilat ofrojnë shërbime të
ngjashme, kompanitë Priceline.com dhe lastminute.com, të cilat ofrojnë bileta të lira
të minutës së fundit, si dhe kompanitë tradicionale të udhëtimeve siç është agjencia
Rosenbluth. Përveç kësaj,duhet pasur parasysh edhe numrin gjithnjë e më të madh
të kompanive të fluturimeve dhe hoteleve. Expedia po përdorë shërbimet e Ueb-it që
të diferencohet nga konkurrentët në këtë treg.

Figura 32 Portali i kompanisë Expedia.com38

Strategjia konkurruese e Expedia-s, kryesohet nga nevoja e çdo udhëtari për
informacione rreth udhëtimit edhe atë brenda disa sekondash, në çdo kohë dhe në
çdo vend. Expedia në mënyrë aktive ju ofron klientëve të vet informacione të
personalizuara dinamike dhe në kohë reale, si psh. statusi i fluturimit. Ky informacion
ju bartet udhëtarëve nga Expedia, si dhe nxirren nga portali i kompanisë nga vetë
udhëtarët sipas kërkesave të posaçme. Udhëtarët përdorin kompjuterët personalë,
telefonat celular, dhe pajisje tjera që përkrahin Ueb shërbimet, me qëllim që të kenë
38

Pamja e portalit është e datës 15.02.2009
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qasje në ato shërbime apo informacione. Kjo mundësi komunikimi nëpërmjet kaq
shumë kanaleve, dhe marrja e informacioneve rreth udhëtimeve në kohë reale, është
çelësi i mbajtjes së klientëve ekzistues si dhe tërheqja e klientëve të rinj.
Që të bëjë këtë të mundshme, Expedia ka nevojë të lidhet me shumë provajderë
shërbimesh (aviokompania, hotele, kompani për huazim të veturave,etj.), si dhe me
aeroporte, shërbime të reja, etj. Duke përdorur shërbimet e Ueb-it, kompania zgjedh
problemin e integrimit si dhe realizimin e dërgesave të informacioneve të pavarura
nga platforma. Në këtë mënyrë Expedia mund të shkruan informacionin njëherë, dhe
pastaj ta dërgon deri te konsumatori sipas cilësdo metodë që klienti do të dëshironte,
duke eliminuar kështu nevojën e rishkrimit të informacionit varësisht nga metoda e
dërgesës. Expedia gjithashtu mund ti lidhë informacionet me listën ekzistuese të
klientit e ashtuquajtura “buddy list”, si dhe me kalendarin personal të tij. Kështu
klientët nuk duhet të rikrijojnë listat e kontakteve dhe oraret me Expedia-n.
Zgjidhja teknologjike për organizimin e sipërpërmendur bazohet në .NET pasaportën
e Microsoft-it. Një regjistrim i thjeshtë me fjalëkalim dhe emër hyrës, ofron
autentifikimin dhe eliminon procedurat e përsëritshme të kyçjes në sistem. Duke
përdorur shërbimin e njoftimeve të .NET pasaportës, përdoruesi mund të zgjedhë të
pranojë shërbimet në cilëndo pajisje digjitale, si edhe në ato pa tel (wireless). Përveç
tjerash, njerëzit munden automatikisht të dërgojnë njoftime për planet e fluturimeve
deri te njerëzit tjerë në listën e vet të kontakteve. Përdoruesit mund të bartin të
dhënat dhe orarin nga .NET kalendari i Expedias, deri te kalendari në pajisjen
personale digjitale (PC, PDA, laptop, etj.).
Duke përdorur prodhuesin sistemit Mikrosoft-in si partner, Expedia nuk ishte e
detyruar të ndërtojë vetë shërbimet e tilla si autentifikimin, personalizimin, njoftimin
me mesazhe, dhe organizimin kalendarik. Kjo ia mundësoi kësaj kompanie që të jetë
e para që përdorte këto shërbime në industrinë e udhëtimeve. Duke përdorur këto
shërbime që bazoheshin në XML, Expedia ju ofroi vlera të shtuara klientëve të vetë,
gjë që i mundësoi Expedia-s të jetë një hap përpara konkurrencës.
Pyetje lidhur me rastin studimor:

1. Cili ishte modeli biznesor i kompanisë Expedia.com?
2. Cilat nga shumë strategjitë konkurruese të Porterit ishin përmendur në këtë
rast studimi?
3. Cila është përparësia e të qenit i pari në përdorimin e teknologjive të
informimit lidhur me këtë rast studimor?
4. Si mund të përgjigjen kompanitë tjera më të vogla (me buxhet të kufizuar),
ndaj ndryshimeve të Expedia-s, duke pasur parasysh sistemin e përsosur të
Expedia-s?
5. Çfarë do të kishit sugjeruar ju Expedia-n, në çfarë drejtimi duhet të zhvillohet
Expedia, më tej, ashtu që të mbetet në krye të konkurrencës edhe më tej?
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Objektivat mësimore të kapitullit të nëntë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Çka është e-marketingu,
• Çka janë kërkimet e tregut në rrjet,
• Cilat janë modelet e sjelljes së konsumatorëve online,
• Të identifikoni proceset e vendimmarrjes së konsumatorëve online,
• Cilat janë sistemet informative të marketingut,
• Si mund të përdoren agjentët softuerikë në e-marketing,
• Cilat janë metodat dhe strategjitë e reklamimit online,
• Çka është reklamimi interaktiv në rrjet,
• Si realizohet promocioni i produkteve online.

IX. e-Marketingu
Marketingu është një proces i menaxhimit dhe identifikimit të nevojave të
konsumatorëve, duke ju ofruar atyre produkte që i kënaqin nevojat e tyre, njëherësh
duke arit objektivat e organizatës. Procesi i marketingut ka të bëjë me:
• Kërkimet e tregut dhe informacionit,
• Segmentimin,
• Strategjinë, dhe
• Planin e marketingut.
e-Marketingu paraqet realizimin e marketingut dhe proceseve të tija në rrugë
elektronike, me qëllim të përkrahjes së: dërgesave, vendosjen e çmimeve,
promocionit, proceseve dhe informatave të marketingut.
Studimi i konsumatorëve potencialë dhe dëshirës së tyre për të blerë është shumë i
rëndësishëm, pasi që luan një rol kyç për vendosjen e tregtisë elektronike të llojit
Biznesi-drejt-Konsumatorit (B2C).
Një sërë institucionesh kërkimore, bëjnë kërkime shkencore dhe grumbullojnë të
dhëna statistikore rreth përdorimit të Internetit. Institucione të tilla online janë:
acnielsen.com, emarketer.com, etj. Këto faqe ofrojnë informata rreth faktorëve që
frenojnë shitjen e produkteve apo shërbimeve online, që më pas shitësit të mund të
përgatisin strategji marketingu dhe reklamimi bazuar në informatat e grumbulluara.
Blerja në rrjet përfshinë një ndryshim qenësorë për shumicën e klientëve. Në rastet
kur, klienti paraprakisht ka përdorur katalogjet për të porositur produkte apo të njëjtat
i ka porositur me anë të emisioneve për shoping në TV, ndryshimi nuk do të jetë aq i
madh.
Por, kalimi nga qendrat fizike të shitjes në një qendër elektronike nuk është i lehtë,
pasi që shprehitë e blerjes të konsumatorëve ndryshojnë vazhdimisht, si rezultat i
strategjive inovative të marketingut.
Me anë të segmentimit të tregut, kërkimet bëjnë të mundur që të specifikohen
grupmoshat (për nga mosha dhe gjinia) për të cilat është atraktiv një produkt apo
shërbim i caktuar. Shijet e konsumatorëve ndryshojnë, për disa klientë mund të
ndodhë që marka e produktit nuk ka rëndësi por çmimi i tij, për disa të tjerë muzika
R&B është më e pëlqyer se sa ajo klasike, etj.
Nga kjo që përmendëm deri më tash mund të konkludohet se, të mësuarit për
konsumatorët është shumë i rëndësishëm për suksesin e çfarëdo lloj biznesi, e
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sidomos një biznesi bazuar (apo mbështetur) në rrjet. Një proces i këtillë mësimi,
është lehtësuar me anë të kërkimeve të tregut.
Shumë aplikacione për menaxhimin e marketingut janë të përkrahura nga sistemet e
kompjuterizuara informative. Ekzistojnë disa mënyra se si bëhet një gjë e tillë:
• Vendosja e çmimeve për produktet ose shërbimet. Volumet e shitjeve
determinohen në masë të madhe nga çmimi i produkteve apo shërbimeve.
Çmimi si i tillë paraqet determinantin kryesor të profitit. Vendosja e çmimeve
është një vendim i rëndë, dhe mund të ndodhë ndryshim i shpeshtë i tyre, psh.
si rezultat i ndryshimeve të çmimeve të konkurrentëve, edhe firma jonë mund
të detyrohet t’i ndryshojë çmimet ose të ndërmerr hapa tjerë. Shumë kompani
përdorin procedimin analitik online (OLAP39), me qëllim të vendosjes së
çmimeve apo për vendime tjera marketingu. Makinat për krahasimin e
çmimeve të bazuara në Ueb, përdoren nga konsumatorët me qëllim të gjetjes
së prodhuesve që ofrojnë produktet me çmimin e dëshiruar, duke ju lejuar
njëkohësisht prodhuesve të shohin çmimin e produktit të tyre krahasuar me të
tjerëve.
• Produktiviteti i shitësit. Shitësit ndryshojnë nga njëri tjetri, disa janë të
spikatur në shitje të një kategoritë caktuar produktesh, kurse disa të tjerë janë
të zotë të shesin produktet dhe shërbimet brenda një regjioni apo hapësire
gjeografike të caktuar. Ky informacion, i cili zakonisht mblidhet në qendrën e
marketingut she shitjeve, mund të analizohet, duke përdorur një sistem për
krahasimin e performansave, ku vlerësohen të dhënat për shitësin, produktet,
regjionet, deri në informacionet për kohën dhe ditën e shitjes. Shitjet aktuale
mund të krahasohen me shitjet e realizuara më parë, pra të dhënat historike,
dhe me standardet e njohura përgjithësisht. Softuer tabelor multidimensional,
lehtëson këtë lloj analize. Ky sistem gjithashtu mund të përdoret për ndarje
automatike të bonuseve për shitësit më të mirë sipas kategorisë së zgjedhur.
Produktiviteti i shitjeve, gjithashtu mund të matet nëpërmjet sistemeve të
bazuara në Ueb, psh. nëse në një qendër thirrjesh paraqitet një klient,
operatori mund të konsulton historikun personal të blerjeve të klientit,
demografinë, regjionin ku jeton, shërbimet e ofruara në vendbanimin ku klienti
jeton, etj. Ky informacion i mundëson operatorit të punon më shpejt, dhe të
ofron shërbime më të mira për klientin. Një sistem i tillë për menaxhimin e
informacioneve të klientëve quhet MCIF.40
• Automatizimi i forcës punëtore, ka të bëjë gjithashtu me produktivitetin e
shitësit. Automatizimi i procesit të shitjes mundësohet duke i pajisur shitësit
me pajisje mobile kompjuterike, qasje në baza të dhënash, etj. Kjo ju
mundëson shitësve të mbarojnë procesin e shitjeve te zyra e blerësit dhe të
fokusohen në strategjinë e marketingut në zyrën e tyre. Automatizimi i forcës
punëtore mund të realizohet edhe nëpërmjet Ueb-it, psh. netgainservices.com,
ju mundëson ekipet për dizajn dhe shitje të një kompanie të komunikojnë
nëpërmjet Ueb-it, duke shkëmbyer copëza informacionesh dhe ndjekin
raportet mbi progresin e shitjeve.
• Softueri për automatizimin e shitjeve, është sidomos i nevojshëm për
bizneset e vogla, duke ju lejuar atyre që të rrisin shitjet dhe profitin. Softueri i
tillë bazuar në Ueb, mund të ndihmojë menaxhimin e rrjedhës së mesazheve
dhe të asistojë në shkrimin e kontratave, rregullimin e terminëve dhe orarin e
punës. Ofron përpunimin e fjalive dhe postës elektronike, duke mundësuar
shpërndarjen e postës në masë (psh. www.stamp.com).
39
40

OLAP-online analytical processing
MCIF – Marketing customer information file technology
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Analiza e profitabilitetit, të produkteve apo shërbimeve bëhet përpara se
menaxherët të vendosin për reklamimin e atyre produkteve apo shërbimeve.
Informacioni mbi profitabilitetin nga produktet apo shërbimet mund të nxirret
nga sistemi i kontabilitetit të kostove. Psh., softueri për analizën e
performansave të profitit nga Comshare.com, është disejnuar që të ndihmojë
menaxherët të përmirësojnë performancën e profitit të linjës së tyre biznesore,
produkteve, kanaleve të furnizimit, regjioneve të shitjeve, dhe dimensione tjera
kritike për menaxhimin e ndërmarrjes. Agjencia turistike “Northwest Airlines”,
përdorën ekspert sistemet dhe sistemet për përkrahje të vendimeve (DSS41),
që të vendosë çmimet sipas leverdishmërisë. Kjo kompani, gjithashtu përdorë
sisteme të ngjashme për auditivin e biletave dhe për të përllogaritur
komisionet për agjentët e udhëtimeve.
Analiza e shitjeve dhe trendi. Sistemi i marketingut për procedimin e
shitjeve, mbledh figurat e shitjeve që mund të nxirren nga disa dimensione për
detektim të hershëm të problemeve dhe mundësive, duke kërkuar për trende
dhe relacione. Minimi i të dhënave mund të përdoret për gjetjen e lidhshmërive
dhe mostrave specifike nga bazat e mëdha të të dhënave. Psh., nëse shitjet e
një produkti të caktuar shënojnë rënie në një regjion të vetëm e jo në regjione
tjera, menaxhmenti fokusohet të analizon se çka është problemi vetëm me
këtë regjion.
Produktet e reja, servisimi, dhe planifikimi i tregut. Nxjerrja e produkteve
dhe shërbimeve të reja në treg mund të jetë e kushtueshme dhe me rrezik.
Pyetja që shtrohet në këtë rast është: “vallë a do të shitet?”.Që ti përgjigjemi
kësaj pyetje duhet të analizojmë mirë dhe me kujdes rastin, duhet planifikuar
dhe parashikuar. Këto mund të realizohen shumë me sukses po të përdoret
teknologjia e informimit, për shkak të numrit të madh të të panjohurave që
mund të paraqiten, ndërsa kërkimet e tregut mund të realizohen nëpërmjet
Internetit. Një shembull tipik paraqet rasti studimor P&G në fund të këtij
kapitulli.

Figura 33 Ndikimi i Ueb-it në shërbimet e informimit të marketingut42

41
42

DSS – Decision Support System
Vizatim në Edraw i autorit, bazuar në E.Turban, “IT for Management”, 4th Edition, pp.321
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Sistemet e marketingut me bazë në Ueb. Përdorimi i sistemeve të bazuara
në Ueb, për përkrahjen e marketingut dhe shitjeve është rritur me shpejtësi.
Ueb-i sot përveç për shitje përdoret edhe për realizimin e kërkimeve të tregut
nëpërmjet pyetësorëve në formatin digjital, dhe realizimin e reklamave dhe
aktiviteteve tjera të marketingut. Përparësitë që lidhen me kanalin e
komunikimit janë: shpejtësia e transaksioneve (përgjigje real time), për shkak
të natyrës interaktive të proceseve, qasje globale, kosto të reduktuara,
përmbajtje multimediale, dhe siguri më e madhe.

IX.1. Modelet e sjelljes së konsumatorëve në rrjet (online)
Për dekada të tëra, kërkuesit e tregut kanë provuar të kuptojnë sjelljen e
konsumatorëve, dhe ata kanë ardhur të përfundojnë arritjet e tyre për modele të
ndryshme të sjelljeve të konsumatorëve. Qëllimi i një modeli të sjelljes së një
konsumatori është, të ndihmojë prodhuesit se si konsumatori merr vendimin për të
blerë. Prodhuesi i cili e kupton procesin, mund të jetë në gjendje të influencojë
vendim-marrjen e klientit duke reklamuar apo duke dhënë promocione të caktuara.
Figura 14, tregon bazat e modelit të sjelljes së konsumatorit, i përshtatur ashtu që t’i
përshtatet ambientit të tregtisë elektronike. Modeli i tregtisë elektronike përbëhet prej
këtyre komponentëve:
• Variablat e pavarura (të pakontrollueshme), të cilat janë treguar në majë të
Figurës 14. Ato mund të kategorizohen si karakteristika personale dhe karakteristika
të ambientit.
• Variablat e kontrolluara nga prodhuesit (Variablat e moderuara), të cilat janë të
ndara në stimulues të tregut, në të majtë, dhe sistemet e tregtisë elektronike në fund.
Këtu, modelet për mbështetje të vendim-marrjes mund të jenë të dobishme për
prodhuesit.
• Procesi i vendim-marrjes,i treguar në qendër të Figurës 14, është i influencuar
nga Variablat e pavarura dhe Variablat e moderuara. Ky proces përfundon me
vendimin e blerësit, të treguar në të djathtë, që rezulton nga procesi i vendimmarrjes.
• Variablat e varura, përshkruajnë vendimet e bëra nga ana e blerësit, si të blejë
apo jo, çka të blejë, ku të blejë, kur të blejë, etj.
Konsumatorët në rrjet apo online mund të kategorizohen në dy grupe: konsumatorët
individualë, të cilët po nxënë pjesën më të madhe të vëmendjes së mediumeve, dhe
blerësit organizata përfshirë edhe qeveritë, korporatat private, rishitësit, dhe
organizatat publike. Blerjet nga blerësit organizacionalë, zakonisht janë të mësuar të
bëjnë produkte apo shërbime, duke u shtuar vlerë materialeve bazike apo
komponentëve të ndryshme.
Blerësit organizacionalë, gjithashtu mund të blejnë produkte për rishitje pa mos bërë
modifikime të mëtutjeshme (psh., shitësit me pakicë, rishitësit, etj.)
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Figura 34 Një model i sjelljes së konsumatorëve në rrjet

IX.1.1. Variablat e pavarura të modelit
Ekzistojnë dy lloje variablash të pavarura:
Karakteristikat personale. Të treguara në anën e majtë lartë të Figurës 22,
përfshijnë moshën, gjininë, dhe variablat tjera demografike. Një sërë faqesh Interneti
(si emarketer.com, jmm.com, etj.) ofrojnë informata për sjelljen e konsumatorëve në
rrjet dhe veset e tyre gjatë realizimit të shit-blerjeve online. Këto organizata, në të
shumtën e rasteve hulumtojnë të dhënat demografike të konsumatorëve si gjininë,
moshën, gjendjen martesore, nivelin e shkollimit, përkatësinë etnike, profesionin, të
ardhurat, etj.
Edhe variablat psikologjike të tilla si, karakteristikat e stilit të jetesës, karakteristikat
personale, etj., hulumtohen nga organizatat hulumtuese në rrjet.
Variablat e ambientit. Siç shihet nga pjesa e sipërme në të djathtë të Figurës 22,
variablat e ambientit mund të ndahen në kategoritë e mëposhtme:
• Variablat sociale, të cilat luajnë një rol me rëndësi në shitblerjet e tregtisë
elektronike. Njerëzit janë të ndikuar nga anëtarët e familjes, shokët,
bashkëpunëtorët, kolegët e punës dhe nga moda apo trendet për të blerë
diçka. Komunitetet në Internet luajnë një rol shumë të rëndësishëm në këtë
problem së bashku me grupet e vendim-marrjes, të cilët komunikojnë me anë
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të dhomave të çatit, buletineve elektronike, grupeve njoftuese, etj.
Variablat kulturore (të komunitetit), luajnë një rol shumë të rëndësishëm nëse
marrim parasysh diferencat kulturore të regjioneve të ndryshme. Psh., klienti
që jeton në Paris ka prirje të tjera për të blerë nga klienti që jeton në Dubai,
shitoret moderne në Francë ndryshojnë nga shitoret tradicionale në Kinë, etj.
Variablat tjera të ambientit, përfshijnë informatat në dispozicion, regullativat e
qeverisë, kufizimet ligjore, etj.

IX.1.2. Variablat e intervenimit
Mund të kontrollohen nga prodhuesit, ndërsa disa të tjerë përcaktohen nga vet tregu.
Në ambientin e pozicionuar jashtë rrjetit, në variablat e intervenimit përfshihen:
përcaktimi i çmimeve, reklamimi, promocionet dhe definimi i brendit. Të një rëndësie
të veçantë janë edhe ambientet fizike (psh. Ekranet në shitore), përkrahja logjistike,
dhe shërbimet e konsumatorëve.

IX.1.3. Variablat e ueb faqeve dhe variablat teknologjike
Prodhuesit mund të kontrollojnë variablat teknologjike në vijim: përkrahjen logjistike
dhe të pagesave, (të cilat duhet të sigurohen, të jenë të lehta për përdorim, dhe të
lira), përkrahjen teknike (çka përfshinë disejnin adekuat të ueb faqes dhe
disponueshmërinë e agjentëve inteligjentë), dhe shërbimet e konsumatorëve (që
përfshinë të gjitha mjetet e Menaxhmentit të drejtuar kah konsumatorët (CRM)).

IX.1.4. Vendimet për blerje (variablat e varura) të modelit.
Këtu konsumatori duhet të merr disa vendime, si: të blejë apo jo, çka të blejë, ku, kur,
dhe sa të blejë. Këto vendime varen nga variablat e pavarura dhe intervenuese.
Objektiva e të mësuarit për konsumatorët dhe realizimi i kërkimeve të tregut me
qëllim që t’ju mundësoj prodhuesve të cilët kontrollojnë sistemet për tregti elektronike
dhe të ofrojë stimul tregu me qëllim që të dijë se çfarë të ndërmarrë mbi variablat e
intervenimit.
Në realitet modeli i prezantuar në figurën e mësipërme, mund të jetë më i komplikuar,
sidomos kur duhet blerë produkte apo informata të reja. Psh., për të blerë në rrjet,
klienti mund të kalojë nëpër këto faza: informimi, interesi, vlerësimi, provimi dhe
adoptimi.
Për të kuptuar drejtë strukturën e modelit në figurën e mësipërme, dhe për të krijuar
avantazhe nga ky model, do të duhet të mësojmë për vetë procesin e vendimmarrjes, që shpjegohet në vijim.

IX.2. Proceset dhe modelet e vendim-marrjes së konsumatorit
Le të kthehemi në çast tek figura e mësipërme, ku konsumatorët ilustrohen se si
marrin vendime për të blerë. Në këtë drejtim, janë zhvilluar dhe disejnuar shumë
modele me qëllim që të përshkruar detalet e procesit të vendim-marrjes e të cilat
rezultojnë me blerje. Këto modele ofrojnë një kornizë për të mësuar rreth procesit,
me qëllim që të parashikojnë, përmirësojnë, ose influencojnë vendimet e
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konsumatorëve. Njëri nga modelet e këtilla është modeli gjenerik i vendimit për
blerje.

IX.2.1. Modeli gjenerik i vendimit për blerje
Ky model karakterizohet me pesë faza më të rëndësishme. Këto pesë faza janë: 1).
Nevoja për identifikim, 2). Kërkimi i informatave, 3). Vlerësimi i alternativave, 4).
Blerja dhe dërgimi, 5). Vlerësimi pas-blerjes. Edhe pse këto faza ofrojnë një
udhëheqës të përgjithshëm me qëllim që të udhëheqin konsumatorin në procesin e
vendim-marrjes, kjo nuk donë të thotë se të gjithë konsumatorët do të shkojnë sipas
hapave të lartpërmendura në procesin e vetë të vendim-marrjes. Në fakt, disa
konsumatorë mund të ndjekin radhën e lartpërmendur të veprimeve deri në një pikë,
e më pastaj të kthehen përsëri në pikat e para apo në fazat e mëparshme.

IX.3. Përdorimi i agjentëve softuerikë për realizimin e kërkimeve të
tregut
Ekzistojnë disa mënyra se si të merren mendimet e konsumatorëve apo se si të
kuptojmë se çka duan ata. Mënyra e parë është të pyesim ata se çka duan, dhe e
dyta është të nxjerrim konkluzione për atë se çka duan ata duke studiuar sjelljen e
tyre në Internet.
Agjentët softuerikë janë programe kompjuterike të cilët realizojnë apo ekzekutojnë
qëllime rutinore, kërkojnë dhe nxjerrin informata, përkrahin procesin e marrjes së
vendimeve, dhe sillen si ekspertë të domenit të caktuar (psh. Në lëmin e financave
sillen si ekspertë financiarë). Aftësia e këtyre agjentëve softuerikë shkon deri aty sa
të detektojnë ndryshimet në ambientin rrethues të tyre dhe sjellin vendime autonome
pa intervenim të njeriut. Kjo rezulton me kursime të kohës së përdoruesve dhe
ekspertëve të vërtetë të cilët janë shumë të kushtueshëm. Në disa raste koha e
kursyer shkon deri në 99%. Ekzistojnë disa lloje të agjentëve të cilët mund të
përdoren në e-biznes, duke filluar nga agjentët softuerikë, të cilët janë agjentë pa
inteligjencë, deri tek agjentët që mësojnë, të cilët paraqesin disa elemente
inteligjente në sjelljen e tyre apo në mënyrën sesi realizojnë qëllimet. Të gjitha llojet e
lartpërmendura të agjentëve përdoren me qëllim të realizimit apo përkrahjes së
qëllimeve të ndryshme të e-biznesit.
Një makinë kërkuese Interneti (angl. Search engine), zakonisht paraqet një agjent
softuerik, pra është një program kompjuterik i cili kontakton në mënyrë automatike
resurset tjera në Internet, kërkon për informata të caktuara apo fjalë kyçe, dhe i
paraqet rezultatet e kërkimit në ekran. Për dallim nga makinat kërkuese, agjentët
inteligjentë përdorin njohuritë e grumbulluara nga ekspertët e fushës (pra janë të
bazuara në dituri) me qëllim që të realizojnë qëllime më të komplikuara sesa vet
procesi i kërkimit dhe krahasimit të informatave. Psh., mund të monitorojë lëvizjet në
një faqe të caktuar Interneti, me qëllim që të rregullojë informatat që paraqiten të jenë
konform nevojave të konsumatorit apo sipas profilit të klientit. Në rastet kur klienti
humbet duke hulumtuar përmbajtjen e faqes, ky lloj agjenti inteligjent mund të riorientojë klientin në drejtimin e duhur. Ky shembull tregon vetëm njërën nga shumë
mundësitë e agjentëve inteligjentë në Internet.
Interneti paraqet njërën nga rrugët më të shpejta, më të lehta dhe më të lira për
tregtarët, në mënyrë që të kuptojnë sjelljen dhe dëshirat e konsumatorëve nëpërmjet
kontaktit direkt me ta. Mënyra më e lehtë e grumbullimit të të dhënave në Internet,
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është nxitja e konsumatorëve që të plotësojnë pyetësorët e ndryshëm në formë
elektronike, kuptohet duke ju ofruar nxitje atyre psh., shpërblime, zbritje, etj., apo
psh., me qëllim që t’ju lejojnë klientëve të luajnë një lojë pa të holla (gratis)
bizrate.com, ju kërkon konsumatorëve të vet që të plotësojnë një pyetësor. Duke i
përdorur sistemet për përkrahje të vendim-marrjes, bizneset e ndryshme mundohen
që të nxjerrin informata rreth sjelljes së konsumatorëve në rastet kur ata zgjedhin
muzikën, preferencat e tyre për librat e ndryshëm, veshjet, filmat, etj.
Duhet pasur parasysh se në disa raste të pyeturit e konsumatorëve për preferencat e
tyre nuk është shumë fizibile, pasi që mund të ndodhë që shumë konsumatorë
refuzojnë të plotësojnë pyetësorët apo të japin përgjigje të sakta. Për më tepër,
pyetësorët mund të jenë edhe shumë të kushtueshme dhe vështirë të
administrueshme. Si rezultat i krejt këtyre fakteve, kohëve të fundit si opsion më
fizibil paraqitet hulumtimi i sjelljes së konsumatorëve në rrjet nëpërmjet sistemeve
për përkrahje të vendim-marrjes (angl. Decission support systems).

IX.3.1. Ndjekja e aktiviteteve të konsumatorëve në ueb
Më sipër pamë se shumë organizata përdorin sistemet për përkrahje të vendimmarrjes me qëllim të nxjerrjes së informatave për sjelljen e konsumatorëve në rrjet.
Përdorimi i këtyre sistemeve mundëson që kompanitë të mbikëqyrin lëvizjet e
konsumatorëve, duke lëshuar softuerë të fshehtë në kompjuterët e tyre bazuar në
programe të ashtuquajtura ‘biskota’ apo ‘cookies’, ‘insekti i uebit’ apo ‘web bugs’, apo
duke përdorur programet për spiunim të ashtuquajtur ‘spyware’. Psh., sane.com,
grumbullon të dhëna nga klientët në Internet dhe formon raporte periodike për sjelljen
e konsumatorëve, psh., sa klientë kanë bërë porosinë në ueb faqen e caktuar duke
hyrë direkt nga faqja fillestare e sajë, e sa kanë hyrë nga një makinë kërkuese si
google.com apo yahoo.com, etj.
Shumë kompani kanë filluar të bashkojnë kapacitetet e veta në drejtim të krijimit të
bazave të të dhënave, të cilat do të grumbullojnë, dhe më pastaj do të analizojnë
informatat për sjelljen e konsumatorëve në treg me anë të inteligjencës artificiale apo
biznes inteligjencës. Kjo, do të mundësonte krijimin e strategjive të reja, hapjen e
tregjeve të reja për bizneset në rrjet, reduktimin e kostove, përforcimin e ueb faqeve
të tyre, përmirësimin e lidhjeve me konsumatorët, etj. E gjithë kjo me një fjalë do të
mund të quhej krijimi i një sinergjie ndërmjet tregtisë elektronike dhe sistemeve për
përkrahjen e vendim-marrjes.

IX.3.2. Agjentët për kërkimin e tregtarëve në rrjet
Menjëherë pasi që konsumatori të ketë vendosur se çka donë të blenë në rrjet, një
agjent që bën krahasime do të asistonte atë në mënyrë që të bën krahasimin e
produktit të zgjedhur me produktet e ngjashme në shitoret tjera, zakonisht këtu bëhet
fjalë për krahasim çmimesh. Një nga agjentët e parë inteligjent për realizimin e
krahasimeve të çmimeve të produkteve të ndryshme, ishte ‘gjetësi i marrëveshjeve’
apo ‘Bargainfinder’ nga organizata “Andersen consulting”. Ky lloj agjenti ishte
përdorur vetëm për blerjen e CD-ve në rrjet, ashtu që kërkonte emrin e CD-ve nëpër
bazat e të dhënave të tregtarëve të ndryshëm i krahasonte çmimet dhe i radhiste
produktet sipas çmimit nga më i liri kah më i shtrenjti. Ndërsa, ditëve të sodit
ekzistojnë agjentë tjerë edhe më të sofistikuar si psh., Mysimon.com, dealtime.com,
etj. Këto lloj agjentësh ofrojnë mundësi për krahasim të komponentëve të ndryshme
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përveç çmimit të produkteve, psh., lloji i paketimit. Të gjitha këto janë realizuar duke
përdorur sistemet për përkrahjen e vendim-marrjes.
Informatat e mbledhura nga kërkimet e lartpërmendura të tregut përdoren për
Menaxhmentin e lidhjeve me konsumatorin (angl. CRM) dhe për reklamim. Andaj në
vijim po përqendrohemi në këto dy elemente të biznesit elektronik.

IX.4. Reklamimi në rrjet
Një imitim i mirëfilltë i një pjese të marketingut siç është reklamimi, haset në shumë
biznese elektronike aktive në rrjet. Reklamimi paraqet një tentim për përhapjen e
informatave për biznesin e caktuar me qëllim të shit-blerjes së produkteve apo
shërbimeve. Në botën fizike deri më tash, bizneset kanë përdorur shumë forma të
realizimit të reklamimit të suksesshëm për produktet apo shërbimet e veta, si psh.,
reklamimi në TV, radio, revista, gazeta ditore, etj., të cilat janë shumë mbresëlënëse
për nga rezultatet e arritura, por, mënyra e realizimit të këtillë të reklamimit mund të
jetë e kushtueshme, e ngadalshme, dhe joefektive. Reklamimi në Internet, si opsion
i ri i reklamimit ka ridefinuar konceptin e reklamimit, e bën më atraktivë, më dinamikë,
dhe më interaktive. Interneti përmirëson mënyrën e zakonshme të reklamimit në disa
mënyra: Reklamat në Internet mund të përmirësohen apo rifreskohen me një kosto
minimale, kjo do të thotë se mund të jenë në hap me kohën. Reklamat në Internet
mund të depërtojnë deri tek një numër shumë i madh klientësh nëpër gjithë botën,
dhe në disa raste kushtojnë shumë më lirë se reklamat e shtypura apo ato televizive.
Për dallim nga reklamat e zakonshme, reklamat në Internet mund t’ju drejtohen
vetëm një grupi të caktuar njerëzish, sipas interesave të tyre, por në disa raste ato
mund të kenë destinacion individë të caktuar. Për më tepër, përdorimi gjithnjë e në
rritje i Internetit, të bën të logjikshme vendosjen e reklamave në një medium të këtillë.
Nga ana tjetër, ende është vështirë të dihet saktë se sa nga konsumatorët e
bizneseve në rrjet janë ndikuar nga këto reklama si psh., nga ‘banerët’ apo
‘banderolat e Internetit’ të vendosura në e-mailet e klientëve të mundshëm. Reagimi i
klientëve ndaj reklamave të Internetit ende është më i vogël se sa reagimi ndaj
reklamave televizive.

IX.4.1. Metodat dhe strategjitë e reklamimit online
Njëra nga mënyrat apo format më të rëndësishme të reklamimit në Internet janë
‘banerët’ apo ‘banderolat e Internetit’, posta elektronike apo ‘e-mail’, dhe shfaqjet apo
‘pop-ups’. Prandaj, në vazhdim po shpjegojmë shkurtimisht këto forma të reklamimit
në Internet.
Banerët janë stenda elektronike (angl. billboards), të cilat janë një nga format më të
përdorura për reklamim në rrjet. Banerët janë tekste të shkurta apo mesazhe grafike
(animacione dhe video) në disa raste edhe me përkrahje të tingujve të ndryshëm në
prapavijë, të cilat përdoren për të promovuar produkte apo shërbime të tregtarëve të
ndryshëm. Në momentin kur klienti klikon mbi banerin e caktuar, automatikisht ai do
të transferohet në faqen e Internetit të prodhuesit apo shitoren elektronike të tregtarit.
Përgjegjësit për marketing angazhojnë specialistë për disejnimin e reklamave sa më
atraktive, me qëllim që të tërheqin sa më shumë vëmendjen e klientëve të
mundshëm.
Ekzistojnë dy lloje banerësh: banerët e rastësishëm që paraqiten pa ndonjë rregull të
caktuar, dhe banerët e fjalëve kyçe të cilët orientojnë klientin në produkte apo
shërbime që kanë lidhje me fjalën e përdorur në makinat për kërkim (angl. search
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engines).
Njëra nga përparësitë më të mëdha të banerëve është mundësia e konfigurimit të
tyre sipas grupeve të synuara. Banerët e fjalëve kyçe mund të konfigurohen dhe të
ndryshohen, në mënyrë që t’ju përshtaten deri edhe individëve të caktuar, psh., në
rastet kur klienti është i njohur, apo kur dihen preferencat e tija, faqja e caktuar mund
të emitojë banerë me përmbajtje që i përshtaten preferencave të atij klienti. Një
mangësi e banerëve është se ato mund të përmbajnë shumë pak informacion për
shkak të dimensioneve të vogla, prandaj gjenerata më e re e reklamave në Internet
realizohet nëpërmjet shfaqjeve apo ‘pop ups’.
Shfaqjet (Pop-ups) janë njëra nga format më ngacmuese reklamuese në ueb
surfimin e ditëve të sotme. Një shfaqje, paraqitet në formë të një dritareje të re me
përmbajtje reklamuese, qoftë në momentin e hyrjes në një faqe apo në momentin e
daljes prej sajë. Mund të paraqitet përmbi përmbajtjes së faqes kryesore apo në
prapavijë të sajë.
Reklamimi me anë të postës elektronike (angl. E-mail Advertising), po bëhet
gjithnjë e më i popullarizuar si mjet për reklamim në Internet. Kjo mënyrë e reklamimit
të produkteve apo shërbimeve në Internet është paraqitur si rezultat i tendencave për
kursime dhe paraqet një mënyrë me koeficient më të lartë të reagimeve nga klientët
(psh., janë më efikase se reklamat e shkruara). Tregtarët krijojnë apo blejnë listat me
adresa elektronike të klientëve, i vendosin ato në bazën e të dhënave të
konsumatorëve, dhe pastaj me anë të postës elektronike ju dërgojnë reklama atyre.
Një listë e këtillë me adresa elektronike, mund të jetë një mjet shumë i fuqishëm
sepse ju mundëson tregtarëve që të targetojnë grupe të caktuara klientësh deri edhe
individë të caktuar. Duhet përmendur se mënyra e këtillë e reklamimit, mund edhe të
keqpërdoret nga ata që lëshojnë reklama me përmbajtje të pahijshme, të
jashtëligjshme, etj., për çka sot shumica e klientëve pajisen me softuerë për bllokimin
e këtij lloj mjeti reklamues.
Katalogjet elektronike, janë pasardhës të katalogjeve të shtypura që përdoreshin
për reklamim për një kohë të gjatë. Popullariteti i katalogjeve elektronike dhe CDROM-eve po shënon rritje. Qëllimi se pse tregtarët po përdorin katalogjet elektronike,
është i njëjtë si ai i formave të mësipërme të reklamimit në Internet, pra, promovimi i
produkteve apo shërbimeve. Nga këndvështrimi i klientëve, katalogjet ofrojnë
mundësi shumë efektive për blerje të produkteve, dhe krahasim të çmimeve të
produkteve të prodhuesve të ndryshëm. Ekziston mundësia e konfigurimit të
katalogjeve sipas nevojave të individëve apo grupeve të caktuara.

IX.4.2. Reklamimi dhe marketingu interaktiv
Reklamimi konvencional është pasiv, i cili si synim ka masat e gjëra, dhe për këtë
arsye mund të mos jetë efektiv. Rrjedhimisht, të gjithë reklamuesit, qofshin ata online
ose jo, tentojnë të adaptojnë shtojcat e veta reklamuese për grupe të veçanta, dhe
nëse është e mundshme, edhe individëve. Një tregtar i mirë është i trajnuar që të
komunikojë me blerësit, duke u interesuar për nevojat e tyre dhe vërejtjet e
mundshme nëse i kanë. Reklamimi online u afrohet shumë këtyre kontakteve sy në
sy në procesin e blerjes dhe shitjes, më afër se sa mjetet tjera reklamuese.
Në rastin më të mirë, marketingu interaktiv, mundëson vendosjen e reklamave sipas
blerësit individual në rrjet, pra reklama i përshtatet karakterit të blerësit potencial.
Termi interaktiv, ka të bëjë me mundësinë e drejtimit të individit sikur sy në sy, duke
mbajtur mend sjelljen e tij dhe duke ruajtur përgjigjet e mëhershme të tij, duke
mundësuar kështu që klienti të shërbehet në bazë të kërkesave të tij të mëparshme,
të cilat janë unike vetëm për të. Kur Interneti kombinohet me bazën e të dhënave të
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marketingut, marketingu interaktiv bëhet një strategji konkurruese shumë efikase dhe
efektive.

IX.4.3. Format tjera të marketingut në Internet
Reklamimi në rrjet mund të realizohet në shumë mënyra tjera, falë inovacioneve në
teknologjinë e rrjetit (angl. web technology). Kohëve të fundit po paraqiten
reklamimet në dhomat e çatit, grupet për lajme, dhe në disa shtesa të zgjedhura
(shiko: infospace.com). Nga ana tjetër, një formë e re në rritje e reklamimit në rrjet
është radioja e Internetit, e cila do të ndiqet në një të ardhme të afërt nga TV në
Internet.
I një rëndësie të veçantë është reklamimi te komunitetet e Internetit. Faqet e
komuniteteve përmbajnë lista të pjesëmarrësve apo anëtarëve, dhe si të këtilla
paraqesin burim potencial dhe të logjikshëm për reklamimin e produkteve dhe
shërbimeve specifike, apo krijimin e lidhjeve me klientët e rinj, psh., reklamimi në një
faqe komunitetesh si geocities.com, facebook.com, etj., synon njerëz me interesa të
ngjashme, duke u dhënë atyre mundësi për të blerë produktet apo shërbimet e
reklamuara me një çmim më të lirë apo promocional (shikoni: alladvantage.com).
Marketingu viral, paraqet një formë të reklamimit gojë-më-gojë të klientëve të
ndryshëm. Ideja e kësaj forme të reklamimit është këmbimi i informatave ndërmjet
shokëve, miqve, etj., me njëri tjetrin, në këtë mënyrë ata informohen për risitë e
Internetit apo produktet dhe shërbimet e ndryshme që mund të jenë interesante për
njërën apo palën tjetër. Që të kuptoni më mirë marketingun viral, lexoni rastin
studimor Classmates.com që gjendet në kapitullin e VII-të.

IX.4.4. Promocionet online dhe tërheqja e vizitorëve
Një Ueb faqe pa vizitorë ka shumë pak vlerë. Pjesëmarrja nëpër forume të ndryshme
si Facebook.com, mund të jetë shumë efikas në tërheqjen e vizitorëve, por shpesh
nuk është e mjaftueshme. Andaj më poshtë do të përmendim disa mënyra se si
mund të tërheqim vizitorë në një faqe Interneti.
•

Vendosja e faqes në top listën e një makine për kërkim. Ueb faqet
vendosin adresën e tyre URL në makinat për kërkim, si psh.google.com.
Programi inteligjent i makinave për kërkim (i quajtur “spiker”), gjurmon nëpër
faqen e regjistruar, duke indeksuar të gjithë përmbajtjen dhe linqet (vegëzat).
Disa lista të gjeneruara nga makinat për kërkim, përmbajnë qindra apo mijëra
elemente. Përdoruesit që shohin rezultatet e ofruara nga makinat për kërkim
zakonisht fillojnë duke klikuar në 10 elementet e para, ose ngjashëm dhe më
pastaj lodhen. Kështu, për ekspozim më të mirë, reklamuesit dëshirojnë të
jenë në mesin e dhjetë elementeve të para në listën me rezultate. Si të arrijnë
këtë? Nëse një kompani kupton se si një makinë kërkuese rangon rezultatet e
gjetura, lehtë mund të gjendet në dhjetë vendet e para të një makine për
kërkim, thjesht duke shtuar, hekur, ose ndryshuar diçka në përmbajtjen e
faqes së vet. Sidoqoftë, kjo gjë nuk arrihet lehtë, pasi që secili dëshiron të
arrijë po të njëjtën gjë, kështu që shpesh ndodh që disa mijëra faqe të
vrapojnë pas së njëjtës gjë, të jenë në mesin e 10 të parave. Mënyra më e
lehtë është të paguani makinën për kërkim, që të vendosë një baner me
përmbajtjen tuaj në fillim të faqes me rezultate që lidhen me përmbajtjen e
faqes suaj. (në google.com, zakonisht gjenden nga ana e majtë në një listë të
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veçantë krahas rezultateve të kërkimit).
Ngjarjet
online, promocionet dhe atraksionet. Zakonisht njerëzit dëshirojnë
 
ëse apo qesharake por pa para. Kuizet, garat, kuponat, dhe
di
mostrat pa para për provë, janë një pjesë integrale të tregtisë elektronike,
ndoshta më shumë se te tregtia e zakonshme. Realizimi i promocioneve
online, është njëjtë i efektshëm si realizimi i promocioneve jashtë rrjetit pra në
botën reale. Këto mekanizma janë krijuar që të tërheqin vizitorë dhe tërheqin
vëmendjen e tyre.
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Rasti studimor: Procter & Gamble (P&G)
Si kërkimet e tregut në Internet, përshpejtuan kohën e nxjerrjes në treg të
produkteve të P&G
Burimi: www.pg.com, dhe “IT for Management”, E.Turban, McLean,Wetherbe, 4th Edition, 2004,
pp.321

Me dekada, Procter & Gamble (P&G), dhe Colgate-Palmolive kanë qenë konkurrentë
në tregun e produkteve për përkujdesje personale. Me rastin e zbulimit të një
produkti të ri, nga koncepti deri te nxjerrja në treg, zakonisht duhej 5 vite. Së pari,
bëhej një testim koncepti; kompanitë dërgonin fotot e produkteve dhe përshkrimin
deri te klientët personalë, duke pyetur se a do të kishin dashur ta blejnë atë. Nëse
reflektimi ishte negativ, ata tentonin të përmirësonin produktin dhe ripërsërisnin
testimin. Nëse arrihej përgjigje pozitive, mostra produktesh u dërgoheshin blerësve
me postë, dhe u kërkohej konsumatorëve që të plotësonin një pyetësor të detajuar.
Kur përgjigjet e konsumatorëve, arrinin shkallën e kënaqshme të përkrahjes për
produktin, atëherë kompania fillonte me reklamimin e produktit në TV dhe nëpër
gazeta e revista.

Figura 35 Pamje nga Ueb faqja e kompanisë P&G43
43

Vizituar me 19.02.2009, ora 13.40 PM
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Sidoqoftë, falë Internetit, P&G arriti që për 3 vite e gjysmë të nxjerrë në treg produktin
për zbardhjen e dhëmbëve me emrin “Whitestrips”, duke arritur shitje rekorde prej
200 milion USD në vit (që ishte kohë shumë më e shpejtë se lansimit i produkteve
tjera për përkujdesje shëndetësore). Në Shtator të vitit 2000, P&G hodhi poshtë
modelin e vjetër të marketingut për testim të produkteve, dhe filloi të reklamonte
“Whitestrip”-in në Internet, duke ofruar në shitje produktin në Ueb faqen e kompanisë
P&G. Kompania harxhoi disa muaj duke studiuar se kush po vinte në faqen e tyre për
të blerë produktin; ajo mblidhte përgjigjet nëpërmjet pyetësorëve online, që ishte
shumë më e shpejtë se ajo me postë të zakonshme.
Kërkimet e tregut online, proces ky i përkrahur nga minimi i të dhënave (angl. Data
mining), mbi bazën e të dhënave historike (të ruajtur në një depo të dhënash-data
warehouse), dhe mbi të dhënat e rreja nga Interneti, zbuluan grupet më entuziaste të
konsumatorëve. Ky grup përfshinte: vajzat adoleshente, vajzat e fejuara, dhe të rinjtë
Spanjoll-amerikanë. Në shpejtësi, kompania filloi që të synojë këto grupe klientësh
duke realizuar reklama adekuate. Interneti krijoi një njohuri për produktin në masën
35%, edhe atë përpara se të ishte dërguar kontingjenti i parë i produkteve nëpër
shitore. Kjo eufori krijoi një kërkesë shumë të madhe për produktin në momentin kur
ai u paraqit nëpër shitore.
Nga kjo eksperiencë, P&G mësoi një mësim shumë të mirë për sa i përket mënyrave
fleksibile të marketingut dhe inovacionit të produktit nëpërmjet Internetit. I tërë
koncepti i studimit të konceptit të produktit, segmentimit të tregut, dhe zhvillimit të
produktit u revolucionarizua.
Pyetje lidhur me rastin studimor:

1. Si e përshpejtoi Interneti kohën e nxjerrjes në treg të produkteve të P&G?
2. Si mund të bëhen kërkimet e tregut nëpërmjet Internetit?
3. Çfarë teknologjie informative dhe IT aplikacione përdori P&G, për realizimin e
kërkimeve të tregut online për produktin e ri?
4. Çfarë strategjie marketingu do të kishit propozuar ju për firmën P&G për sa i
përket produkteve për përkujdes shëndetësor?
5. Pse në procesin e prodhimit të produkteve të P&G nevojitet kaq shumë
testime?
6. Çka është roli i minimit të të dhënave (angl. data mining) në marketing?
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Objektivat mësimore të kapitullit të dhjetë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
•
•
•
•
•

Çka është menaxhimi i relacioneve me konsumatorin,
Çka është e-MKR apo e-CRM,
Si mund të realizohet sistemi e-MRK,
Cilat janë përparësitë e sistemit e-MRK,
Cilat janë mjetet që lehtësojnë punën e sistemit e-MRK.

X. Menaxhmenti i relacioneve me konsumatorët (CRM)
Menaxhmenti i lidhjeve apo relacioneve me konsumatorët (angl. Customer
Relationship Management CRM), është një shërbim drejtuar konsumatorëve, i cili
fokusohet në ndërtimin e lidhjeve stabile afatgjate me konsumatorët, e që rezulton
me vlerë të shtuar si për konsumatorët ashtu edhe për organizatën. Një pako
softuerike MRK, e cila përdorë fjalën e fundit të teknologjive të informimit dhe të
komunikimit (ICT), ka për qëllim menaxhimin efikas dhe efektiv të relacioneve me
konsumatorin, ashtu që të fitojë vëmendjen dhe satisfaksionit e tyre. Qëllimi i MRKsë është vendosja e klientit në qendër të vëmendjes së biznesit. Një strategji e MRKsë zakonisht implementohet me anë të implementimit të një pakoje softuerike e
disejnuar special për përkrahjen e atyre proceseve. Lëmenjtë kryesorë të MRK
fokusohen në proceset e automatizimit të shërbimeve, mbledhjen e informatave
personale dhe procedimi, si dhe vetë-shërbimi. MRK tenton që të integrojë dhe të
automatizojë proceset e ndryshme për shërbim të konsumatorëve brendapërbrenda
kompanisë. Për më shumë lexoni materialet në faqet crm-forum.com dhe
crmassist.com.
Pa marrë parasysh se një kompani i shet një organizate tjetër apo një individi, ajo
mund të fitojë përparësi konkurruese duke u ofruar shërbime superiore klientëve të
vet. Në tregtinë elektronike, MRK është edhe më tepër kritike, për shkak se
konsumatorët dhe tregtarët nuk takohen sy-më-sy.

X.1. Llojet dhe klasifikimi i MRK-së
Tre llojet kryesore të aktiviteteve të MRK-së janë ato operacionale, analitike dhe
kollaborative apo bashkëpunuese. MRK operacionale lidhen me funksionet e
zakonshme biznesore që përshijnë shërbimet ndaj konsumatorëve, menaxhimin e
porosive, faturimin, automatizimin dhe menaxhimin e shitjeve dhe marketingut. MRK
analitike përfshinë aktivitetet e rruajtjes, marrjes së shënimeve, ekstraktimit,
procedimit, analizimit, interpretimit, dhe raportimit të të dhënave deri te një
konsumator, i cili pastaj i analizon ato sipas nevojës. MRK kollaborative ka të bëjë
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me komunikimin e nevojshëm, koordinimin, dhe bashkëpunimin ndërmjet prodhuesve
dhe konsumatorëve.44
Një klasifikim i njohur i MRK programeve, është dhënë në vijim:
 Programet lojalitetit, që mundohen të rrisin lojalitetin e konsumatorëve ndaj
kompanisë së dhënë. Një shembull tipik është rasti i bonuseve të fluturimeve
që iu jepet klientëve të rregullt nga ana e aviokompanive.
 Prospektet, si program promovimi i cili synon përfitimin e konsumatorëve të ri.
 Rruajtja ose rikthimi, si programe që mundohen t’i bindin konsumatorët mos
të largohen, ose nëse veçse janë larguar t’i rikthejnë ata.
 Shitja e produkteve të përmirësuara (up-sell), dhe shitja e produkteve
komplementare (cross-sell), të preferuara për konsumatorët, me qëllim të
bërjes së klientëve të lumtur.
Ekziston edhe ndarja e MRK programeve sipas shërbimeve, apo sipas produkteve
që ata ofrojnë45:
 Përkrahja e riblerjeve, është një strategji shërbimesh e cila reflekton dhe
forcon brend-in e kompanisë, duke iu ofruar konsumatorëve informacione që i
shtyn apo bind ata të blejnë.
 Përkrahja e konsumatorëve gjatë blerjes, është një strategji shërbimesh e
cila ofron një ambient shopingu të cilin klienti e sheh si efiçent, informative dhe
produktive.
 Dërgimi i blerjeve apo porosive, përfshinë dërgimin në kohë të porosive,
duke përfshirë edhe informimin permanent të konsumatorit për procesin e
realizimit të porosisë dhe transportit, sidomos nëse bëhet fjalë për vonesa.
 Përkrahja e vazhdueshme e konsumatorëve (pas blerjes), ka të bëjë me
informimin dhe përkrahjen e konsumatorëve dhe mirëmbajtjen e lidhjeve me
konsumatorët sidomos në kohën ndërmjet dy porosive.

X.2. Asistenca gjatë ciklit jetësor të produkteve dhe shërbimeve
Sipas E. Turban, Menaxhmenti i lidhjeve me konsumatorët duhet të ofrohet gjatë
katër fazave të ciklit të jetesës së produktit (shërbimit), të cilët janë nënvizuar në
vijim:
Faza 1: Kërkesat (angl. Requirements). Asiston konsumatorët me qëllim që të
determinojë nevojat e veta (saja), duke ofruar fotografi për produktet, video
prezantime, përshkrime tekstuale, artikuj ose revista, bajt zëri në CD, dhe fajlla
demonstrues të shkarkueshëm (downloadable). Përdorimi i agjentëve
inteligjentë me qëllim që të bëjë sugjerime për kërkesat apo nevojat.
Faza 2: Përvetësimi (angl. Acquisition). Ndihmë konsumatorëve që të
përvetësojnë një produkt apo një shërbim (mbledhja e porosive në rrjet,
negociata, mbyllja e shitjes, dërgimi).
Faza 3: Pronësia (angl. Ownership). Të përkrahurit e konsumatorit përpara
dhe pas posedimit apo marrjes së produktit ( grupet interaktive të përdoruesve
në rrjet, pyetjet më të shpeshta dhe përgjigjet (FAQs), libraritë e resurseve,
revistat, dhe ripërtëritja e regjistrimit online).
Faza 4: Tërheqja nga qarkullimi (angl. Retirement). Ndihmë konsumatorëve
me qëllim që të shesin produktet (rishitja online, ankandet, shtesat e
klasifikuara).
44
45

Mariosalexandrou.com/definition/crm.asp
Ndarja sipas Plant R.T. (2000)
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Shumë aktivitete mund të realizohen apo vendosen në secilën nga fazat e
sipërpërmendura, psh., kur një kompani fluturimesh ofron informata për oraret e
fluturimeve dhe kuotat e tyre në një ueb faqe, i mbështet fazat 1 dhe 2. Në mënyrë të
ngjashme, kur tregtarët e kompjuterëve ofrojnë sportel-ndihme elektronike për
klientët e vet, ata në fakt po përkrahin fazën 3. Kompania Dell.com ju ndihmon
klientëve të vet që të vendosin kompjuterët e përdorur në ankand për shitje,
Amazon.com ju ndihmon klientëve që të shesin librat e përdorur, etj., të gjitha
shërbimet e lartpërmendura përkrahin fazën 4.

X.3. Lehtësimi i MRK-së
Kur MRK përkrahet në rrugë elektronike, ne i referohemi si e-MRK apo e-CRM.
Ekzistojnë disa mjete që lehtësojnë e-MRK, psh.:
• Pyetjet më të shpeshta (FAQs). Kompanitë ofrojnë përgjigje në rrjet apo online
për pyetjet më të shpeshta të pranuara nga konsumatorët e tyre.
• E-maili. Kompanitë mund të dërgojnë konfirmime, informata mbi produktet, dhe
instruksione, konsumatorëve. Ata gjithashtu mund të pranojnë porosi, vërejtje,
dhe kërkesa tjera. Me qëllim që të kursejnë në harxhime, e-mailet e
konsumatorëve përgjigjen me anë të agjentëve inteligjentë të ashtuquajtur
autopërgjegjës
apo
autoresponders. Vetëm në rastet e veçanta ku me të vërtetë nevojitet përgjigje
specifike, atëherë angazhohet një agjent zyrtar që t’i përgjigjet klientit.
• Mundësitë e ndjekjes. Konsumatorët mund të ndjekin statusin e porosive të
veta, apo shërbimeve (psh., FedEx dërgesat, aktivitetet bankare apo tregtimi me
aksione), ose aplikacionet për punë.
• Ueb faqet e personalizuara. Konsumatorët ndërtojnë faqe të personalizuara në
kuadër të faqeve të tregtarëve, ku mund të vendosen informata të konfiguruara
apo të veçanta.
• Dhomat e çatit.. Konsumatorët mund të komunikojnë me njëri tjetrin dhe me
personelin e tregtarëve të cilët monitorojnë dhomën e çatit.
• Qendrat e thirrjes të bazuara në ueb. Një qendër gjithëpërfshirëse komunikimi
pranon kërkesat e konsumatorëve në cilën do formë të vijnë ato (fax, telefon,
celular, e-mail, letër), ridrejton ato deri tek personi adekuat, dhe ju përgjigjet atyre
sa më shpejtë, në çdo kohë të mundshme. Konsumatorët mund gjithashtu të
komunikojnë me tregtarët dhe të marrin zgjidhje të shpejtë për problemet. Një
aplikacion i një qendre për thirrje bazuar në Internet, shumë shpejt mund të bëhet
popullor dhe shpesh inkorporon sisteme për përkrahje të vendim-marrjes.

Rasti studimor: Mitsubishi Motors
Implementimi i një CRM sistemi, Rasti i korporatës “Mitsubishi Motors”
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Përshtatur nga: "Driven to Better Service," Computerworld July 8, 2002, pp. 40-41

Deri kah fundi i viteve 1990, Departamenti i shitjeve të kompanisë “Mitsubishi Motors”
në SHBA (www.mitsucars.com), merej vetëm me shitjen e veturave, çka reflektohej
edhe në shërbimet që u ofronte kompania distributorëve apo partnerëve afaristë.
Ekzistoninmë shumë se 18 numra telefonikë pa pagesë, që ju vinin në ndihmë
konsumatorëve lidhur me nevojat e tyre. Nga operatori automatik konsumatori mund
të orientohej me anë të menysë telefonike për cilin shërbim ka nevojë, duke filluar
nga çështje të lidhura me financimin e produkteve deri te riparimi i automjeteve.
Nënpresidenti i kompanisë dhe menaxheri gjeneral, z. Greg O’Neill, deklaronte: “Ne
ishim të fragmentarizuar në përafrimin tonë për ndihmë klientëve, dhe qartas nuk
fituam vëmendjen e klientëve”.
“Mitsubishi Motors”, kishte vendosur të ndryshonte këtë fakt. Në Pranverë të vitit
1999, si pjesë e një transformimi të përgjithshëm korporativ, me qëllim të tërheqjes
së vëmendjes së klientëve, ekzekutivi sfidoi sekretarinë telefonike apo qendrën e
thirrjeve, duke u kërkuar atyre “një zë, dhe një palë veshë për konsumator”, deklaron
CIO46 i kompanisë z. Tony Romero. Kjo paraqiste vetëm fillimin e lëvizjeve
progresive në drejtim të menaxhimit më efikas të raporteve me konsumatorët,
nëpërmjet iniciativës për krijimin e një sistemi për menaxhimin e relacioneve me
konsumatorët (CRM), e cila do të përfshinte shumë departamente dhe 18 njësi
prodhuese.
Sot, “Mitsubishi Motors” ka një “qendër thirrjesh”-sekretari telefonike, dhe një
provajder shërbimesh të jashtëm apo të huazuar (angl. outsourced service provider),
e cila merret me telefonatat më të thjeshta. Kostot për thirrje kanë pësuar rënie për
gati 2/3 e kostove të mëparshme, kështu sistemi vetë shpagoi veten për 18 muaj, kjo,
sipas Drejtorit për relacione me konsumatorët, z. Rich Donnelson.
Sistemi në fjalë mundëson që agjentët të kursejnë kohë dhe zvogëlon paqartësitë,
dhe ka mundësuar rritjen e kapacitetit të thirrjeve të pranuara për 38% më shumë në
vitin 2001 krahasuar me vitin 2000, me të njëjtin numër punëtorësh. Ndërkaq, shkalla
e satisfaksionit të konsumatorëve të kompanisë u rrit për 8%, sipas një analize të
kompanisë “J.D. Power and Associates”.
Grupi që udhëhoqi projektin dhe implementimin e këtij CRM sistemi në Mitsubishi,
përbëhej nga anëtarë të departamentit të shitjeve, marketingut, financave, dhe
departamentit të teknologjive të informimit, ku secili prej tyre ofronte ndihmën dhe
resurset sipas kërkesave. Më herët, anëtarët e grupit vendosën disa rregulla për
rrugën që do të ndiqet. Së pari, ata do të zgjidhnin komponentet më të mira
softuerike të sistemeve CRM, por jo një sistem të vetëm të integruar vetëm për
nevojat e Mitsubishit, duke bërë këto nevoja në produkt-oferta fikse. Ajo që ata donin
të krijonin, ishte një sistem fleksibile ku do t’i përfshinin të gjitha nevojat e të gjithë 18
njësive prodhuese, dhe t’i orientonin ato në një drejtim të përbashkët.

46

CIO- Drejtor ekzekutiv për Informatikë
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Figura 36 Faqja zyrtare e mitsucars.com47

Anëtarët e grupit, gjithashtu vendosën implementimin e ngadalësuar apo me kujdes
të ndryshimeve, duke shtuar teknologjinë pasi që ta kishin mësuar dhe përdorur të
gjithë punëtorët teknologjinë paraprake të implementuar. Kjo strategji, ju mundësoi
operatorëve telefonikë që të adaptohen me ndryshimet e sistemit gradualisht dhe t’u
dukej krejt ky ndryshim teknologjik më i lehtë. Që të përkrahin përafrimin e
kujdesshëm modular, të gjitha produktet duhet të kalojnë të ashtuquajturin “testi i tre
S-eve” (angl. “there S test”): A është i thjeshtë? (Is it Simple?), A kënaq? (Does it
Satisfy?), A është i matshëm? (Is it Scalable?). “Po të mos kishim mund tju
përgjigjemi të trija këtyre pyetjeve, ne nuk do të ndërmerrnim asgjë”, thotë z.Greg
Stahl, Drejtori i Marketingut të “Mitsubishit Motors”.
Rrugëtimi filloi në Qershor të vitit 1999, kur Mitsubishi vendosi të autorizojë një
kompani nga Balltimori48, “Sitel Corp.”, që të udhëheqë “qendrën e thirrjeve” për
thirrjet e thjeshta të konsumatorëve. Brenda dy muajve, 18 linjat për ndihmë ndaj
konsumatorëve, të Mitsubishit, dhe shumica e qendrave tjera prapa tyre, u
konsoliduan, dhe softueri për qendrën telefonike nga “Siebel Systems” ishte
implementuar. Gjithashtu, si pjesë e strategjisë së korporatës për vendosjen e
konsumatorëve në qendër të vëmendjes, ishte krijuar një bazë të dhënash me fokus
në konsumatorët, që do të futej në përdorim një vit më vonë. Baza e të dhënave e
krijuar, u shndërrua në një makinë e cila fuqizonte “qendrën e thirrjeve”, por
fatkeqësisht, të dhënat jo të plota apo të “ndotura”, ishin një pengesë evidente.
Projekti u bllokua disa muaj, derisa të dhënat u pastruan dhe u rifreskuan.
Në fillim të vitit 2001, një ndërprerës telefonik nga “Avaya Inc.”. ishte implementuar
që të mundësonte riorientimin efikas dhe fleksibil të thirrjeve. Telefonuesit në numrin
47
48

Pamja nga faqja mitsucars.com, është e datës 12.02.2009, ora 14.00
Baltimore- Qytet nëSHBA
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e vetëm falas, ridrejtoheshin sipas zgjedhjeve të menysë së sekretarisë automatike.
Gati gjysma e telefonuesve kishin marrë përgjigjen e nevojshme nga sekretaria
telefonike e automatizuar, e cila mund të përgjigjet në pyetje të thjeshta në mënyrë të
sofistikuar pa pasur nevojë për kontakt të drejtpërdrejt me operatorin. Thirrjet e
thjeshta ishin riorientuar drejt “Sitel”-it, ndërsa thirrjet tjera riorientoheshin deri te një
operator i profesionalizuar për pyetje të asaj natyre. Në Mars të vitit 2001,
përmirësimet në interfejsin grafik të përdoruesve (GUI), vendosën 11 ekrane në një
ekran, ku konsumatorët mund të shihnin informacione për agjentët e qendrës së
thirrjeve. Ndërsa, një softuer special për ndjekjen e rrjedhës së punës (angl. workflow
software), ju ofronte agjentëve një skript (angl. script) të “pemës së vendimmarrjes”
(angl. decision tree), dhe korrespodencë automatike për konsumatorët.
Në Maj të vitit 2001, menaxherët e Mitsubishit, filluan të dëgjojnë thirrjet që
realizoheshin nga kompania së cilës ia kishin huazuar shërbimin, njëkohësisht ata
mundeshin të shohin në ekran edhe agjentët telefonikë, nëpërmjet softuerit “Blue
Pumpkin”, kështu që të mund të monitoronin punën e agjentëve telefonikë. Më vonë
u instalua një softuer me emrin “NiceLog” prodhuar nga “Nice Systems”, i cili ju
mundësonte atyre të dëgjojnë dhe incizojnë zërin e agjentëve, dhe të monitorojnë
kualitetin e shërbimeve dhe trajnimin e tyre.
Përveç të mirave për klientët, ky sistem ju mundësonte të mira edhe punëtorëve apo
operatorëve, ku hynin: përparimi në karrierë dhe paga më të larta. Më parë, agjentët
në qendra të ndryshme merreshin me zgjidhjen e problemeve të ndryshme lidhur me
financat, automobilat, pakënaqësitë e ndryshme të klientëve, apo pyetjet e
distributorëve. Tani, gjërat e panjohura i takojnë së kaluarës dhe agjentët mund të
mësojnë gjëra të reja nga shumë lëmenj, duke ngritur kështu fleksibilitetin e qendrës
së thirrjeve.
Një softuer për menaxhimin e stafit, bën organizimin e trajnimeve. Agjentët të cilët
mësojnë më shumë aftësi të reja, varësisht prej njohurive dhe aftësive edhe
paguhen, më pak apo më shumë. Totali i shërbimeve vjetore të qendrës së thirrjeve
apo ngarkesa me thirrje, e cila tradicionalisht ka qenë më shumë se 20%, ishte
zvogëluar 7% pas implementimit të këtij sistemi.
Z.Oneill thotë se anëtarët e timit ekzekutiv rregullisht ndjekin bisedat e klientëve me
qëllim që të kenë reflektim për brengat dhe nevojat e konsumatorëve, pastaj ata
veprojnë në bazë të asaj çka dëgjojnë.
“Kjo floskë informacionesh ka mundësuar nxjerrjen shumë të hershme të vendimeve
të marketingut, dhe na ka bërë neve më efikas, shumë më herët se sa që kisha
menduar ndonjëherë”, përfundon z. O’Neill, duke shtuar se: “Kjo ishte një dividendë
marramendëse, pra, shumë e madhe”.

Pyetje rreth rastit studimor:
1. Cilat janë komponentat kryesore të sistemit për menaxhimin e relacioneve me
konsumatorët (MRK apo CRM) të kompanisë “Mitsubishi Motors”, dhe cilat
ishin qëllimet biznesore të secilës prej komponenteve të sistemit?
2. Cilat janë benefitet e një firme, nga një CRM sistem të ngjashëm me këtë të
“Mitsubishi Motors”?
3. Mendoni se mënyra e implementimit të projektit të CRM të “Mitsubishi Motors”
ka qenë efikase? Nëse po, pse?, dhe nëse jo, pse?
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Objektivat mësimore të kapitullit të njëmbëdhjetë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
•
•
•
•
•
•

Cilat janë aplikacionet e tregtisë elektronike të llojit B2B,
Disa nga shumë modelet e tregtisë elektronike të llojit B2B,
Çka janë tregjet e palës shitëse,
Çka janë tregjet e palës blerëse,
Si realizohet prokurimi online,
Çka janë berzat elektronike.

XI. Aplikacionet e tregtisë elektronike të llojit Biznesi-drejtBiznesit (B2B)
Për dallim nga lloji biznesi drejt konsumatorit-B2C i tregtisë elektronike, tek tregtia
elektronike e llojit biznesi drejt biznesit-B2B blerësit, shitësit, dhe transaksionet e
ndryshme përfshijnë vetëm botën e biznesit apo partnerët afaristë. B2B i referohet
spektrit të gjerë të tregtisë elektronike që mund të realizohet ndërmjet dy
organizatave. Në mesin e disa aktiviteteve, tregtia elektronike e llojit B2B përfshinë
blerjen dhe prokurimin, Menaxhmentin e furnizimit, Menaxhmentin e inventarit,
Menaxhmentin e kanaleve, aktivitetet e shitjes, Menaxhmentin e pagesave,
shërbimet dhe përkrahjen.
Lloji B2B i tregtisë elektronike përfshinë pjesën më të madhe të tregtisë elektronike.
Sipas disa studiuesve B2B përfshinë deri në 85% të sasisë së përgjithshme të
tregtisë elektronike.

Figura 37 Një portal i llojit B2B në Maqedoni

B2B përfshinë një numër të konsiderueshëm të aplikacioneve të cilat ndihmojnë
krijimin e marrëdhënieve dhe lidhjeve elektronike ndërmjet palëve të biznesit si shitës
me shumicë, shitës me pakicë, furnitorë, konsumatorë, distributorë, dhe të tjerë.
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Pikërisht një gjë të tillë mundohen të bëjnë portalet e ndryshme në Maqedoni, të tilla
si: biznesi.com.mk dhe e-marketplace.org.mk, ku bizneset e ndryshme mund të
prezantojnë produktet e veta dhe të shkëmbejnë informatat për aktivitetin e tyre
afarist, vendndodhjen, linjat për kontakt, etj. Ky lloj i përgatitjes së portaleve u ngjan
American Yellow Pages, dhe faqeve tjera të ngjashme por me një disejn të ndryshëm
nga ‘faqet e verdha’ tradicionale, disejn ky që ndoshta është më i përshtatshëm për
ambientin e biznesit që mbizotëron këtu tek ne.
Duke përdorur B2B, organizatat jo vetëm që do të mund të vendosin lidhje më
efikase, të krijojnë partneritete më të qëndrueshme, por mund, në aspektin operativ,
të përfitojnë duke ristrukturuar zinxhirin e furnizimit.
Më lartë, në këtë tekst përmendëm llojet e modeleve të biznesit të tregtisë
elektronike, me çka jemi njohur me bazat e konceptit ‘model biznesi’. Aplikacionet e
tregtisë elektronike të llojit biznesi drejt biznesit-B2B janë implementuar nëpërmjet
disa modeleve të biznesit, por, më të njohurat janë: tregjet e palës shitëse, tregjet e
palës blerëse, dhe berzat elektronike.

XI.1. Tregjet e palës shitëse
Ky model i tregtisë elektronike të llojit B2B, u mundëson organizatave të shesin
produktet apo shërbimet e veta organizatave tjera, në rrugë elektronike nëpërmjet
tregjeve elektronike personale të ashtuquajtura tregje elektronike private apo e-tregje
private (angl. private e-marketplace). Ky model biznesi është shumë i përafërt me
modelin e biznesit drejt konsumatorit (B2C), në të cilin blerësi duhet të hyn në faqen
apo portalin e shitësit apo prodhuesit, të konsultojë katalogjet, dhe të realizojë
porosinë. Dallimi i vetëm, ndërmjet këtyre dy modeleve, qëndron në faktin se blerësi i
produkteve dhe shërbimeve është një organizatë tjetër e jo një individ.
Mekanizmat kryesore që hasen tek ky model i tregtisë elektronike janë:
• katalogjet elektronike (angl. electronic catalogs)
• ankandet me kurs paraprak (angl. forward auctions)
Katalogjet elektronike i kemi përmendur edhe më sipër tek aplikacionet e llojit biznesi
drejt konsumatorit (B2C) të tregtisë elektronike. Karakteristikë e tyre është, se ato
mund të konfigurohen dhe t’i përshtaten secilës nga organizatat pjesëmarrëse (në
B2B).
Ankandet me kurs paraprak si metodë gjejnë përdorim të gjerë tek korporatat e tilla
shitëse si Dell49. Korporata të ngjashme apo firma prodhuese, përdorin ankandet
dytësore të tipit të eBay, në mënyrë që të bëjnë eliminimin e tepricave në stoqe apo
produkteve të mbetura.
Ankandet apo berzat e tilla si eBay dhe FreeMarket mund të kenë kontroll mbi
inventarin që tregtohet, por nuk është patjetër. Kjo, bëhet me qëllim që të evitohen
harxhimet për ruajtjen dhe menaxhimin e inventarit. Nga ana tjetër, ato mund të
realizojnë përfundimisht transaksionet online por jo patjetër. Çështja kyçe, për sa u
përket modeleve të këtilla, është fakti se çmimi nuk është i përcaktuar paraprakisht,
por është i negociueshëm ndërmjet shitësit dhe blerësit në momentin e shit-blerjes. Të
ardhurat, kostoja, dhe modelet e aseteve ndryshojnë varësisht nga ajo se ankandi
elektronik i vendosur online përfshinë kontrollin e inventarit dhe menaxhimin komplet të
transaksioneve online. Ankandet e llojit B2B si psh. FreeMarkets, merr provizion për
transaksionet dhe të ardhura shtesë për shërbimet e këshilluese (angl. Consulting
services).

49

Shiqo: dellauction.com
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Modeli i tregjeve të palës shitëse, sot përdoret nga shumica e kompanive me renome
botërore dhe paraqet një model shumë të fuqishëm biznesi. Në mesin e këtyre
kompanive bëjnë pjesë kompanitë kompjuterike si IBM, Cisco, Intel, HP, etj. Në këtë
model, shitësi i produkteve apo shërbimeve, mund të jetë një prodhues, një distributor,
ose një shitës me pakicë. Në këtë model, tregtia elektronike përdoret me qëllim të:
• rritjes së shitjeve,
• reduktimit të harxhimeve të shitjes dhe reklamimit,
• rritjen e shpejtësisë së dërgesave (distribuimit), dhe
• reduktimin e kostove administrative.
Ky model i të bërit biznes, është shumë i përshtatshëm për konfigurim (apo
komercializim të produkteve), andaj shumica e kompanive të sipërpërmendura u
mundësojnë klientëve të tyre që, vet në mënyrë të pavarur, të konfigurojnë porositë e
veta online në portalet korporative si: cisco.com, dell.com, ibm.com, etj. Kjo mënyrë e
realizimit të porosive është shumë më efikase, sepse ka mundësuar që të evitohen
gabimet rreth asaj se çka konsumatorët duan, dhe ofron një rrugë shumë më të
shpejtë të realizimit të porosive.

XI.2. Tregjet e palës blerëse
Tregjet e palës blerëse janë modele të tregtisë elektronike të llojit B2B, në të cilat
teknologjia e tregtisë elektronike përdoret me qëllim që të zhvillohet procesi i blerjes,
kështu reduktohet: kostoja e pjesëve të blera, kostot administrative të prokurimit, dhe
ciklit kohor të blerjes. Shitësi në këtë model, mund të jetë një prodhues, distributor, ose
një shitës me pakicë. Zakonisht ky model vendoset në tregun elektronik privat të
blerësit (angl. e-marketplace). Metoda më e përdorur e këtij lloji të prokurimit elektronik
është ankandi reverz. Në këtë lloj ankandi, kompania e cila donë të blejë, vendosën
bastin për kuotim (angl. Request for quotation) në ueb faqen e vetë, apo në një treg
dytësor për ofertim. Pasi që të jenë vendosur bastet për kuotim, furnitorët paraqesin
bastet në rrugë elektronike. Bastet dërgohen me anë të intranetit të blerësit deri tek
departamentet për financa dhe inxhinieri, për vlerësim. Sqarimet bëhen nëpërmjet
postës elektronike, fituesi njoftohet në rrugë elektronike. Ankande të këtilla tërheqin
shumë më shumë furnitorë të gatshëm për veprim. Psh. General Electric, kursen 10%
deri 15% nga kostot e mjeteve të vendosura për shitje në ankand, dhe 85% të kostove
administrative50.

XI.3. Prokurimi elektronik
Realizimi i blerjeve duke vënë në përdorim përkrahjen elektronike njihet si prokurim
elektronik. Për dallim nga ankandet reverze, prokurimi elektronik përdorën mekanizma
tjerë, më të njohurit janë:
 Blerja në grupe: Këtu, kërkesat e shumë blerësve grumbullohen. Pasi që të jenë
vendosur porositë e blerësve, ato mund të vendosen në ankandet reverze, apo
mund të negociohet për një zbritje të mundshme të çmimit. Porositë e blerësve
më të vegjël zakonisht grumbullohen nga një tregtar dytësor si consorta.com
ose shop2gether.com. Ky lloj i blerjes më së shpeshti haset në industrinë
shëndetësore.51

50
51

E. Turban, ‘Electronic commerce’, 3rd Ed., PrenticeHall, 2004.
Shiqo: all-health.com
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 Blerja nga kompjuteri personal (desktopi): Në këtë lloj të prokurimit elektronik të
njohur si blerja nga desktopi, katalogjet e furnitorëve grupohen në një katalog të
përgjithshëm intern në serverin e blerësit, ashtu që agjentët e kompanisë
blerëse apo edhe përdoruesit përfundimtarë mund të blejnë (të bëjnë shoping)
në mënyrë më komode. Në këtë model të blerjes, një kompani ka shumë
furnitorë por sasitë e blera nga secili prej syresh janë relativisht të vogla. Ky
model u përshtatet më tepër kompanive të mëdha dhe entiteteve qeveritare.

XI.4. Berzat elektronike
Tregjet elektronike në të cilat paraqiten një numër i madh shitësish dhe blerësish,
quhen berza publike. Zakonisht këto lloj berzash janë të hapura për të gjithë entitetet
dhe individët, janë prona dhe operohen nga palë të treta.
Sipas Kaplan dhe Sawhney52, ekzistojnë katër lloje berzash:
• Distributorët vertikalë direkt për material: Këtu, bëjnë pjesë tregjet e llojit
B2B ku materialet direkte (inputet në procesin e prodhimit) tregtohen për një
lidhje kohë gjatë, e njohur si burim sistematik. Shembull distributorësh
vertikalë janë plasticsnet.com dhe papersite.com. Në këtë lloj berze hasim dy
lloje çmimesh, ato fikse dhe të negociueshme apo të ndryshueshme.
• Berzat vertikale indirekte për material: Në këtë lloj berze, materialet e një
industrie të dhënë blihen “në bazë të nevojës” (burim i çastit53). Ku, blerësit
dhe shitësit mund të mos e njohin fare njëri tjetrin, si psh. te
ChemConnect.com, isteelasia.com, etj. Në berza të këtilla vertikale, çmimet
vazhdimisht ndryshojnë sipas lëvizjes së ofertës dhe kërkesës, e cila ndryshe
quhet vlerësimi dinamik (përcaktimi dinamik i çmimeve). Ankandet, zakonisht
hasen tek ky treg i llojit B2B, disa herë i realizuar edhe nëpër dhoma private
për tregtim54.
• Distributorët horizontalë: Të cilët paraqesin tregje elektronike të llojit ‘shumë
me shumë’ për materiale indirekte. Në këto modele çmimet janë fikse apo të
negociueshme. Shembull distributorësh horizontalë janë EcEurope.com,
globalsources.com, etj.
• Berzat horizontale: Këtu, shërbimet e nevojshme, si psh., ndihma e
përkohshme apo ekstra hapësira, tregtohen “në bazë të nevojës” (burim i
çastit), le të marrim një shembull faqen employease.com, e cila i tangon
punëtorët me vendet e përkohshme për punë. Çmimet janë dinamike dhe
variojnë sipas ofertës dhe kërkesës.
Që të gjitha llojet e berzave të sipërpërmendura, ofrojnë shërbime të diversifikuara
për përkrahje, duke filluar që nga pagesat deri tek logjistika. Berzat vertikale
zakonisht menaxhohen dhe janë pronë e konzorciumeve tregtare të mëdha.
Tregjet elektronike vertikale, ofrojnë shërbime të cilat i përshtaten komunitetit
elektronik të cilit i shërbejnë.
Përderisa, aktivitetet e tregtisë elektronike të llojit B2B përfshijnë shumë kompani,
rrjedhimisht nevojitet infrastrukturë rrjeti më të specializuar. Një infrastrukturë e llojit
të tillë, punon ose si një Internet/EDI55 apo si një ekstranet.

52

“E-hubs: The New B2B marketplaces.”, Harvard Business Review, 2000 (May 1), Kaplan S., M. Sawhney.
angl. spot sourcing
54
shiqo: ChemConnect.com
55
EDI-Electronic Data Interchange
53
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Rasti studimor:ChemConnect.com
(B2B-ankandet publike në raport me ato private)
Burimi: Eric Young, "Web Marketplaces That Really Work," Former/CNET Tech Review, winter 2002,
pp. 78-86. © 2002 Time Inc.

Procesi i vendosjes së çmimeve po bëhej i papërballueshëm, në minutat e fundit përpara
mbylljes së ankandit online. Një prodhues i kemikalieve nga Amerika Veriore ofronte në
shitje stabilizator plastike, një kompanie nga grupi “Fortune 20”, për 4.35 USD për kilogram
(Kg). Por, dy minuta përpara përfundimit të ankandit, një kompani Kineze ofroi një çmim të
ri, i cili papritmas u paraqit në faqen e ankandit elektronik ChemConnect
(www.chemconnect.com). ChemConnect, është operator me bazë në San Francisco (USA), i
vendtregtimit më të madh online për industrinë kimike. Prodhuesi nga Amerika Veriore,
vendosi të zvogëlonte çmimin e vet. Zyrtarët e ChemConnect, vërejtën se po zhvillohej një
luftë çmimesh ndërmjet dy firmave, por çmimi po zvoglohej vetëm “cent për cent” apo”denar
për denar”. Firma Kineze ofroi 4.23 USD. Përfundimisht, kompania nga Amerika-Veriore,
fitoi kontratën në vlerë prej 500,000 USD, me ofertë prej 4.20 USD. Ky ankand, ishte vetëm
njëri nga 20 ankandet që po zhvilloheshin atë ditë Gushti në portalin e ChemConnect-it, ku
garonin kompani nga Amerika Veriore, Europa, dhe Azia, për kontrata furnizuese gjashtëmujore.

Figura 38 Portali i ankandit B2B, ChemConnect.com

ChemConnect ishte nikoqir i një ankandi të këtillë për disa orë, në një mëngjes të ditës së
Hënë. Përderisa, një porces i tillë i ngjashëm, në mungesë të ankandit elektronik (online), do
të zgjaste së paku tre muaj (sipas kompanisë që organizoi ngjarjen). Kjo do të ndodhte edhe
sikur ChemConnect do të kishte përdorur postën elektronike. Në të kaluarën, kjo kompani u
dërgonte e-mail të gjithë furnitorëve të cilët ajo donte që të konkuronin në bizensin e tyre.
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Pastaj, pas disa ditësh, ato kompani do të përgjigjeshin me ofertat e tyre përkatëse. Blerësi do
të numronte. Çdo ndrim, zgjaste pothuajse një javë.
Kompania e cila blente, në këtë rast, kërkonte anonimitet, në mënyrë që të mbante sekrete të
dhënat për furnitorët, dhe sjelljet (zakonet) blerëse, nga konkurentët e po të njejtës industri.
Natyra e hapur e procesit të konkurimit të ofertave, në ankandet publike, është një sfidë e
vërtetë dhe serioze për firmat konkuruese.
Kjo që e përmendëm më lartë, gjithashtu, shpesh paraqitet si arsye apo shkas, se pse firmat e
mëdhaja, krijojnë ankandet e veta personale online.
ChemConnect, ju ofron kompanive të kursejnë kohë gjatë blerjeve, por gjithashtu edhe i
grumbullon gjitha kompanitë e industrisë kimike në një vend, duke ndihmuar në bashkimin e
një industrie mjaft të fragmentuar, siç është industria kimike. Sipas Këshillit Amerikan për
Kimi, në tërë botën ekzistojnë rreth 89,000 kompani, prodhues të kemikalieve. ChemConnect,
e cila është e vendosur në njërin nga katet e një rokaqielli të San Franciscos, jua mundëson,
shumicës prej tyre të gjejnë furnitorët ose blerësit, për të cilët ata nuk kishin ndigjuar se
ekzistonin.
Për dallim nga shumica e bizneseve online të llojit B2B, të cilat dështuan në rrugën e vet të të
bërit biznes, ChemConnect mbijetoi, falë emërimit të veteranit John Robinson si shef
Ekzekutiv të firmës. Ai kishte një përvojë të gjatë në udhëheqje, më saktësisht kishte punuar
si udhëheqës për 18 vite në gjigandin BP (Industria për përpunimin e derivateve të naftës). Ai
kishte punuar në disa pozicione udhëheqëse, në departamente të tilla si Hulumtim-Zhvillim,
Shitje, Tenderim, dhe tregti elektronike. Eksperienca e bujshme e Robinsonit, ju ka ndihmuar
konsumatorëve të pavendosur, të cilët ishin skeptik për internetin, si vend ku mund të
lidheshin kontrata multimilionëshe. Megjithatë, thotë Ztr.Robinson, “ne duhet të... zgjerojmë
bazën e konsumatorëve tanë”.

Pyetje lidhur me rastin studimor:
1. Cili është modelibiznesor i kompanisë Chemconnect.com?
2. Cilat janë benefitet dhe kufizimet biznesore, e përdorimit të ankandeve publike B2B,
të tilla si ChemConnect?
3. Cila është vlera e një ankandi personal apo privat B2B, për një kompani?
4. Vallë një biznes i vogël, duhet të përdorë një ankand B2B privat, apo duhet të përdorin
ankande të tilla si eBay, të cilat tërheqin si konsumatorët e zakonshëm, ashtu edhe
bizneset e vogla? Shpjego?
5. Cila ishte fshehtësia e Chemconnect, si mbijetoi kjo kompaniduke ditur se shumë
ankande të tilla kishin dështuar?
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Objektivat mësimore të kapitullit të dymbëdhjetë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Çka është tregtia elektronike kollaborative,
• Cilat janë fushat e bashkëpunimit në tregtinë elektronike,
• Cilat janë format e tregtisë elektronike kollaborative,
• Cilat janë benefitet dhe të metat e tregtisë elektronike kollaborative.
• Si mund të përdoret tregtia kollaborative në organizatat e ndryshme për të
gjeneruar vlerë të shtuar për aksionarët dhe klientët.

XII. Tregtia elektronike kollaborative
Tregtia elektronike kollaborative (angl. collaborative e-commerce) ka të bëjë me
transaksionet të cilat për bazë kanë transaksionet elektronike që nuk janë të bazuara
në aktivitete shitëse dhe blerëse, si psh. aktivitetet e përbashkëta të vendim-marrjes.
Disa shembuj aktivitetesh të përbashkëta të vendim-marrjes janë parashikimi i
përbashkët i kërkesës, disejnimi i përbashkët i produkteve, etj.
Tregtia elektronike kollaborative, përfshinë: komunikimin, këmbimin e informatave,
vendim-marrjen e përbashkët, dhe bashkëpunimin, të cilat janë të përkrahura në
mënyrë elektronike me softuerë të disejnuar për punë në grup56 e në mënyrë
specifike me mjete për bashkëpunim të tregtisë elektronike.
Disa nga fushat e bashkëpunimit do ti përmendim më poshtë:
•

•

•

•

56

Furnitorët e shitësve me pakicë. Shitësit e mëdhenj si psh., Wal Mart,
bashkëpunojnë me furnitorët e tyre më të mëdhenj me qëllim të planifikimit më
efikas të inventarit dhe të parashikimit të kërkesës. Një bashkëpunim i këtillë,
gjithashtu do të ndihmonte shumë edhe furnitorët (psh. të Wal-mart), drejt
përmirësimit të planifikimit të prodhimit.
Menaxhimi i inventarit nga prodhuesi. Ky është një shërbim i mundësuar nga
furnitorët e mëdhenj, si Procter & Gamble, për shitësit e mëdhenj me pakicë, si
Wal-Mart, me ç’rast prodhuesi monitoron dhe furnizon inventarin për shitësin me
pakicë. Në disa raste, programet për menaxhimin e inventarit nga ana e
prodhuesve, tash janë në dispozicion edhe për shitësit e vegjël.
Disejnimi i produktit. Të gjitha palët e involvuara në disejnimin e një produkti
specifik këmbejnë të dhënat dhe përdorin mjete speciale. Një mjet i këtillë është
ndarja e ekranit (angl. screen sharing), në të cilin disa njerëz mund të punojnë në
të njëjtin ekran përderisa gjenden në lokacione të ndryshme. Kjo u lejon
furnitorëve të fitojnë reagim (angl. Feedback) të shpejtë kur shohin tërheqjen e
produkteve të cilin e duan konsumatorët. Ndryshimet e bëra në një vend, në çast
bëhen të dukshme për të tjerët. Dokumentet të cilat mund të procedohen
nëpërmjet disejnimit kollaborativ të produkteve përfshijnë kopjet e vizatimeve
(angl. Blueprints), faturat e materialeve, dokumentet e kontabilitetit dhe të
faturimit, si dhe raportet dhe formularët e përbashkët.
Prodhimtaria kollaborative. Prodhuesit mund të krijojnë rrjete dinamike
kollaborative. Për shembull, Prodhuesit e pajisjeve origjinale (angl. Origjinal
Angl. groupware
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Equipment Manufacturers (OEM)) i huajnë (angl. Outsourcing) komponentët dhe
njësitë e vogla për montim, furnitorëve, të cilët në të kaluarën kishin krijuar
probleme në koordinim, rrjedhën e punës, dhe në komunikim. Mjetet kollaborative
kanë përmirësuar procesin e huajtjes, dhe janë sidomos të dobishme përgjatë
ndryshimeve, të cilat mund të iniciohet nga cilido partner i zinxhirit të furnizimit.
Shumë aktivitete biznesore dhe funksione mbështeten në proceset kollaborative:
(1) planifikimi dhe katalogizimi: pozicionimi i materialit, parashikimi i vizibilitetit,
planifikimi i avancuar, parashikimi, dhe menaxhimi i kapacitetit; (2) disejni: mekanik,
elektrik, testimi, dhe të tjera, si dhe selektimi i komponentëve dhe disejnimi i (dhe
për) zinxhirin e furnizimit; (3) informata të reja për produktet: vlerësimi i disejnit,
menaxhimi faturave të materialit, prototipimi, vlerësimi i produkteve, dhe testimi; (4)
menaxhimi i përmbajtjes së produkteve: gjenerimi i ndryshimeve, vlerësimi i ndikimit
të ndryshimeve, fazat e brendshme të ndryshimit; (5) menaxhimi i porosive: marrja e
porosive dhe konfigurimi, ndjekja e porosive, dhe rregullimi i dërgesave; (6) burimet
dhe prokurimi: aprovimi i prodhuesve, tenderimi (ankandet reverze), selektimi i
furnitorëve, burimet strategjike, selektimi i komponentëve. Një mjet kryesor për një
kollaborim të tillë është menaxhimi i rrjedhës së punës kollaborative për procesin e
prodhimit.
Benefitet kryesore të c-tregtisë janë :
 të lehtësojë rrjedhën përgjatë zinxhirit të furnizimit,
 reduktimin e inventarit përgjatë zinxhirit të furnizimit,
 reduktimin e kostove operative,
 rritjen e satisfaksionit të konsumatorëve, dhe
 rritjen e momentit vendimtar të konkurrencës së kompanive.
Sfidat e ballafaquara nga kollaboratorët janë:
 çështjet e integrimit të softuerit,
 selektimi i teknologjive,
 besimi dhe siguria, dhe
 rezistenca për të ndryshuar dhe bashkëpunuar.
Mjete të specializuara për aplikacione përkrahëse të tregtisë kollaborative, ofrohen
nga prodhuesit si: glyphica.com, allegis.com, lotus.com, dhe ca.com. Sipas disa
studiuesve, krijimi i një mjedisi bashkëpunues kërkon një balancë të teknologjisë,
njohurive, dhe besimit.

XII.1. Mjetet përkrahëse të tregtisë elektronike kollaborative
Siç pamë deri më tani bashkëpunimi në rrugë elektronike ka të bëjë me organizimin
zinxhirit të furnizimit, i përkrahur nga menaxhmenti i njohurive apo dijeve dhe tregtia
elektronike. Një numër i konsiderueshëm mjetesh përdoren në mënyrë që të
lehtësojnë dhe mundësojnë bashkëpunimin elektronik. Këtu do të përmenden
teknologjitë për menaxhimin e rrjedhës së punës, aplikacionet për punë në grup, dhe
mjete tjera që përkrahin e-bashkëpunimin.

XII.1.1. Teknologjitë dhe aplikacionet për menaxhimin e rrjedhës së
punës
Rrjedha e punës (angl. Workflow), është lëvizja e dokumenteve dhe detyrave,
rrjedhimisht edhe informacionit, në hapa të sinkronizuara, që si të tilla mbi-ndërtojnë
procedurat dhe proceset e punës së një organizate.
Rrjedha e punës tregon se si janë strukturuar detyrat dhe si duhet të ekzekutohen
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ato, kush duhet ti ekzekuton ato, cila është logjika e radhitjes dhe koordinimit, si do të
ndiqen dhe monitorohen detyrat, dhe më e rëndësishmja, nga gjithë këto procese,
çfarë informacionesh do të gjenerohen dhe ku dhe si duhet të ruhen ato.57
Sistemet për menaxhimin e rrjedhës së punës ju ndihmojnë organizatave të
analizojnë, modelojnë, automatizojnë, dhe menaxhojnë në rrugë elektronike aspekte
të ndryshme të rrjedhës së punës dhe performansave të detyrave në mesin e
punëtorëve, në dy rrafshe, rrafshin e brendshëm të organizatave, dhe në rrafshin e
zinxhirit të furnizimit ndërmjet organizatave të ndryshme. Këto sisteme janë
aplikacione për automatizimin e proceseve biznesore, që jua mundësojnë
departamenteve të përdoruesve kontrollin mbi sistemin, me qëllim të automatizimit të
detyrave për procedim dhe informim. Këto sisteme mund të përmbajnë zgjedhje apo
aplikacione, që organizojnë detyrat, vendosin prioritetet, bëjnë rutimin (orientimin) e
punëve, ndjekjen dhe kontrollin, shndërrimin e dokumenteve në imazhe (digjitalizimin
e dokumenteve), menaxhimin e dokumenteve, raportimin e menaxhmentit, etj. (25)
Menaxhimi i rrjedhës së punës përfshinë menaxhimin e rrjedhës së punës ashtu
që dokumentet, informacionet, ose detyrat të përcillen nga një pjesëmarrës në një
pjesëmarrës tjetër, në një mënyrë të udhëhequr nga rregullat dhe procedurat e
organizatës, me qëllim të arritjes së rezultateve të caktuara brenda afatit të
paracaktuar. Menaxhimi i rrjedhës së punës gjithashtu përfshinë: ndjekjen e detyrave
dhe dokumenteve, vendosjen e prioriteteve për detyrat, dhe përkujdesjen për
alokimin e resurseve të nevojshme për realizimin sa më efikas të detyrave.
Menaxhimi i rrjedhës së punës përfshinë të gjitha hapat në një proces biznesor, që
nga fillimi e deri në fund, duke përfshirë të gjitha përjashtimet e mundshme. Gjëja
primare, apo kyçe e menaxhimit të rrjedhës së punës, është ndjekja e
informacioneve mbi proceset, si dhe statusin e secilit aktivitet në kuadër të procesit
biznesor.
Rrjedha kollaborative e punës (angl. collaborative workflow), i referohet atyre
produkteve softuerike që synojnë proceset e orientuara kah projektet dhe
bashkëpunimi. Kështu, pasi që janë të administruara nga qendra, mund të qasen nga
punëtorët e departamenteve të ndryshme, dhe nga organizatat partnere edhe atë
nga lokacione të ndryshme fizike. Qëllimi i mjeteve të rrjedhës së bashkëpunimit
është t’u mundësojë punëtorëve intelektualë perspektiva të rreja, si komunikim më të
lehtë ndërmjet veti, negociata, dhe bashkëpunimi brenda një ambienti unik.
Aplikacionet kollaborative të rrjedhës së punës janë përgjithësisht më pak të
strukturuar se llojet tjera të aplikacioneve. Disa nga prodhuesit më të mëdhenj të
aplikacioneve kollaborative të rrjedhës së punës janë: Lotus, FileNet, Microsoft,
Action Technologies, JetForm, etj.
Rrjedha e punës së prodhimit (angl. Production workflow), apo mjetet për rrjedhën
e prodhimit adresojnë proceset kritike për misionin, ato të orientuara drejt
transaksioneve, dhe me volum të madh. Aplikacionet e tilla janë shumë mirë të
strukturuar, dhe hasen nëpër departamente të vetme, ose më saktësisht vetëm
brenda një grupi të ngushtë përdoruesish brenda një departamenti të vetëm. Këto
aplikacione shpesh përshijnë digjitalizimin e dokumenteve apo skanimin e tyre, dhe
ruajtjen në sisteme të posaçme. Ato gjithashtu mund të përfshijnë edhe baza të
dhënash, forma inteligjente, dhe kapacitete tjera, me qëllim të përmirësimit të
produktivitetit dhe kualitetit të proceseve biznesore. Prodhuesit më të mëdhenj të
këtyre aplikacioneve janë: TIBCO, IBM, FileNet, Global360, etj.
Rrjedha e punës së administratës, merret me detyra administrative siç janë orientimi
dhe funksionet e miratimit për gjëra të ngjashme si: kërkesat e udhëtimit, porositë,
dhe kërkesat për pushim pune. Disa nga këto lloj aplikacione mund të shtrihen
57
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përgjatë gjithë ndërmarrjes, si psh. angazhimi i kuadrit të ri në punë, prokurimet, dhe
raportimi i harxhimeve. Sistemet e rrjedhës së punës administrative, zakonisht
bazohen në forma dhe dokumente elektronike, dhe shërbejnë për automatizimin e
pjesëve të proceseve paraprake bazuar në dokumente letër. Prodhuesit më të
mëdhenj të aplikacioneve të kësaj natyre janë Lotus, TIBCO, dhe InTempo.

XII.1.2. Benefitet e sistemeve për menaxhimin e rrjedhës së punës
Përfundimisht, pasi përmendëm disa nga aplikacionet kryesore kollaborative,
mundemi të nxjerrim disa konkluzione rreth asaj se cilat janë benefitet e sistemeve
për menaxhimin e rrjedhës së punës:
• Reduktimi i kohës së ciklit, nëpërmjet kontrollit më efikas të proceseve
biznesore, me shumë më pak intervenim nga menaxhmenti, dhe shumë më
pak gjasa për vonesë nga puna e pa aranzhuar mirë, në krahasim me
sistemet tjera.
• Përfitime në produktivitet, duke iu ndihmuar individëve që të vendosin
prioritete ndaj aktiviteteve të tyre, njëkohësisht duke iu ofruar atyre informatat
e nevojshme për kompletimin e detyrave, dhe balancimin e ngarkesës së
punës brenda grupit punues.
• Kontroll i përmirësuar i proceseve, duke iu mundësuar organizatat të
përmirësojnë kualitetin dhe konsistencën.
• Kualitet i përmirësuar i shërbimeve, duke mundësuar përgjigje në një kohë
më të shkurtë, dhe nga një person më adekuat.
• Kosto më të ulët të trajnimit të stafit, sepse puna mund të udhëhiqet
nëpërmjet disa procedurave komplekse.
• Kosto më të ulëta të menaxhimit, duke iu mundësuar menaxherëve të
koncentrohen në punëtorët e trajnuar, dhe të merren me raste speciale e jo
me raste rutinore të raportimit apo çështje të distribuimit.
• Përmirësimi i kënaqësisë së konsumatorëve, pasi që klientët kanë më shumë
besim nëse nuk hasin në konflikte gjatë realizimit të kërkesave të tyre.
• Bashkëpunim më efektiv dhe shkëmbim njohurish, sidomos shkëmbimi i
përvojave më të mira.
Një lëmi e re e bashkëpunimit në rrugë elektronike është agregimi i blerësve dhe
shitësve, sidomos atëherë kur kemi të bëjmë me furnitorë ose blerës të mëdhenj. Për
këtë qëllim lind nevoja për një sistem për menaxhimin e rrjedhës së punës, që të
adresojë, si përpjekjet e bashkëpunimit, ashtu edhe përmirësimin e zinxhirit të
furnizimit dhe procesin e prodhimit.

XII.1.3. Aplikacionet që mundësojnë bashkëpunimin në grup
Aplikacionet që mundësojnë bashkëpunimin në grup (angl. Groupware, grupueri), i
referohet produkteve softuerike që përkrahin punën grupore të njerëzve që kanë një
qëllim apo detyrë të përbashkët, me qëllim të realizimit të atij qëllimi a detyre. Këto
produkte mundësojnë grupeve një mënyrë këmbimi opinionesh apo resursesh.
Grupueri nënkupton përdorimin e rrjeteve kompjuterike me qëllim të lidhjes së
njerëzve, edhe sikur ata të jenë në të njëjtën dhomë. Shumë Grupuer gjenden në
Internet ose në intranete, duke përmirësuar bashkëpunimin e shumë njerëzve nëpër
gjithë botën. Ekzistojnë disa përafrime dhe teknologji për përkrahjen e punës grupore
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në Internet, si psh. Msn Messenger, rrjetet P2P, Uebinaret, Audiokonferencat ( të
sinkronizuara), posta e zërit (angl. Voice mail), dhomat e Çatit, blogjet (jo sinkrone),
etj.
Sistemi elektronik i takimeve (angl. Electronic meeting system), është
gurëthemeli i bashkëpunimit virtual. Me dekada, njerëzit kanë tentuar të përmirësojnë
takimet sy më sy, të cilat siç dihet kanë shumë anomali. Njerëzit tentojnë të
organizojnë më mirë takimet grupore, duke përdorur lehtësues dhe procedura të
mirëfillta. Janë bërë shumë përpjekje për përdorimin e TI në organizimin e takimeve
grupore në një dhomë. Përparimi dhe zhvillimi i Ueb teknologjisë, dhe sistemeve të
bazuara në Ueb, ka hapur një derë të re për organizimin e takimeve virtuale në rrugë
elektronike, ku pjesëmarrësit janë në lokacione të ndryshme, bile edhe në shtete të
ndryshme. Aplikacione të tilla për takime virtuale ofrojnë: webex.com,
gotomeetings.com, etj.
Një nga benefitet më të mëdha të sistemeve për organizimin e takimeve apo
mbledhjeve virtuale, është reduktimi dramatik i harxhimeve lidhur me udhëtimet
biznesore58. Rrjedhimisht, përdorimi i këtyre teknologjive gjithnjë e më shumë vjen
duke u rritur. Mbledhjet virtuale sot janë një mënyrë e respektuar e të bërit biznes,
sidomos me reduktimin e çmimit të teknologjisë përkrahëse, dhe përmirësimit të
shërbimeve lidhur me këtë lloj teknologjie.
Sistemet për përkrahjen e vendimeve grupore59, janë sisteme interaktive
kompjuterike, të cilat lehtësojnë zgjedhjen e problemeve të pa strukturuara dhe
gjysmë të strukturuara, nga një grup vendim-marrësish. Qëllimi i sistemeve të këtilla
është përmirësimi i produktivitetit të takimeve që kanë për qëllim marrjen e
vendimeve, duke përshpejtuar procesin ose/dhe duke përmirësuar kualitetin e
vendimeve.
Karakteristikat kryesore të GDSS janë: a). përkrahja e vendim-marrjes, duke
përdorur aplikacionet e TI, me qëllim të automatizimit të nënproceseve, b). është një
sistem informativ i disejnuar posaçërisht për procesin e vendim-marrjes, dhe nuk ka
të bëjë me sisteme tjera informative apo pjesë të tyre, c). inkurajon ide të reja,
zgjidhje konfliktesh, dhe lirinë të shprehurit. Përmban mekanizma që dekurajojnë
tendenca negative grupore, apo sjellje negative të grupeve, siç janë konfliktet
destruktive, etj.
Disa nga produktet më të njohura për përkrahjen e vendimeve grupore janë:
Microsoft NetMeeting, WebEx, Lotus Notes/Domino, si dhe: Groupsystems.com,
eRoom e documentum.com, expertchoice.com, facilitate.com, webiq.net,
grouputer.com, etj. Disa nga këto produkte mund të blihen në modin ASP60, dhe të
instalohen në rrjetin e cilësdo firme.

XII.1.4. Telekonferencat elektronike
Telekonferencat janë konferenca simultane ndërmjet dy e më shumë njerëzve duke
përdorur komunikimin elektronik, dhe paraqet infrastrukturën bazë për përkrahjen e
takimeve virtuale. Janë të mundshme disa forma të telekonferencave. Më e vjetra
dhe më e thjeshta është nëpërmjet thirrjes telefonike, ku disa njerëz bisedojnë me
njëri tjetrin nga tre ose më tepër lokacione. E meta më e madhe e këtij lloji
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telekonference është pamundësia e komunikimit sy më sy. Gjithashtu, pjesëmarrësit
në telekonferencë nuk mund të shohin materialet e ofruara prej pjesëmarrësve tjerë,
si psh. figura, grafikone, etj. Edhe pse ato mund të dërgohen me Fax, por kjo kushton
shumë dhe merr shumë kohë.
Video Telekonferencat, janë konferenca simultane ku njëra palë pjesëmarrëse
mund të shohë palën tjetër pjesëmarrëse, edhe pse në lokacione të ndryshme.
Vizatimet dinamike të pjesëmarrësve mund të paraqiten në një ekran të madh në
kompjuterët personal. Më herët, video telekonferencat ishin transmetime direkte, të
sesioneve televizive të kompresuara, nëpërmjet dy ose më shumë pikave. Sot, video
konferenca paraqet teknologji digjitale, e cila mund të lidhë më tepër lloje
kompjuterësh përgjatë rrjetit kompjuterik. Konferencat pasi digjitalizohen dhe
emitohen në rrjetin kompjuterik, ato shndërrohen në aplikacione kompjuterike.
Me anë të kësaj metode, pjesëmarrësit mund të shkëmbejnë të dhëna, zë, fotografi,
grafikone dhe animacione. Të dhënat mund të dërgohen me zë dhe video përmbajtje.
Prodhuesit më të njohur të aplikacioneve përkrahëse për video konferenca janë:
Microsoft, IBM, NetSpoke, dhe WebEx.
Ueb konferencat, janë komunikim i dy e më tepër personave në konferenca të
realizuara në Internet. Ky sistem iu mundëson përdoruesve shikim simultan të
diçkaje në ekranin e kompjuterit të tyre personal, si psh. prezantimin e shitjeve në
MS PowerPoint, apo vizatimin e një produkti, etj. Interaksioni ndodhë nëpërmjet
mesazheve apo nëpërmjet të lidhjes simultane telefonike. Ueb konferencat janë
shumë më të lira se Telekonferencat, sepse ato zhvillohen nëpërmjet Internetit.
Inovacionet teknologjike më të fundit mundësojnë si aplikacionet B2B të Ueb
konferencave ashtu edhe ato B2C. Inovacione të tilla kanë mundësuar që Ueb
konferencat të përdoren nga bizneset që të trajnojnë stafin rreth një përdorimit të një
produkti të ri, përdorimin e një teknologjie të re, të organizojnë një mbledhje me
investitorët, ose të udhëheqin një klient nëpër një doracak produktesh. Njerëzit e
zakonshëm mund të përdorin Ueb konferencat, për të parë prezantime, seminare,
ligjërata, si dhe të bashkëpunojnë dhe përpunojnë dokumente. Kjo është arsyeja pse
Ueb konferencat janë shumë të popullarizuara.
Produkte që mundësojnë Ueb konferenca online janë: Centra EMeeting, Genesys,
Meeting Center, Microsoft Office Live Meeting, WebEx Meeting Center, etj.
Zëri nëpërmjet Internetit61 (VoIP), është një sistem komunikimi i cili transmeton
zërin dhe thirrjet telefonike nëpërmjet rrjeteve kompjuterike duke përdorur protokollin
e Internetit. Shumica e korporatave po zhvendosin linjat telefonike në standarde
Interneti, me qëllim të kursejnë para dhe reduktimit të kostove. VoIP ndryshe quhet
edhe Internet telefonia apo telefonia e Internetit, dhe mundësohet nga shumë
provajderë anembanë botës, ndërsa përkrahet nga shumica e makinave për shfletim
të përmbajtjeve në Ueb. Lideri i tregut të VoIP është Skype, kompania e cila shënon
rritjen më të shpejtë të komunikimit telefonik në Internet në të gjithë botën. Skype
ofron “zë” pakufi falas, video, dhe mesazhe të çastit (instant), për gjithë përdoruesit e
softuerit të veçantë Skype, i cili mund të shkarkohet falas nga Interneti, më saktësisht
nga faqja skype.com.

61
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Rasti studimor: Wal-Mart dhe Mattel
(Praktikat më të mira nga menaxhimi i zinxhirit të furnizimit – SCM)
Burimi: Amy Johnson, "A New Supply Chain Forged," Computer World, September 30, 2002,pp.38-39.

Sipas Menaxherit të Informatikës së firmës Mattel Inc., www.mattel.com, Ztr.Joseph
R. Eckroth Jr., të jesh furnitor i Wal-Mart-it, është si një shpatë me dy tehe. Duke
vazhduar se : „Ata janë një kanal fenomenal por një klient i rreptë. Ata kërkojnë
përpikshmëri“.
Kjo, është një mësim të cilin shumë mirë e kanë kuptuar shumë furnitorë, e sidomos
„El Segundo“, një firmë me bazë në shtetin Kalifornia, e cila prodhonte lojëra
fëmijësh. Kjo, si rrjedhojë e ndryshimeve të Wal-Mart (www.walmart.com), ku
përfshihet, krijimi i një sistemi për menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, i cili ndryshoi
fytyrën e të bërit biznes te Wal-Mart-it. Duke investuar me kohë dhe në vendin e
duhur, në teknologji informative, Wal-Mart realizoi një sistem i cili kishte nën kontroll
dhe ndiqte ndryshimet që ndodhnin me produktet përgjatë zinxhirit të furnizimit. Një
shembull është gjigandi i shitjes me pakicë me bazë në Bentonville Arkansas, i cili
bëri IT infrastrukturën e vet një avantazh konkurrues, i cili u studiua dhe u kopjua nga
shumë kompani në tërë botën.

Figura 39 Faqja zyrtare e Wal-Mart-it

„Ne e shohim Wal-Mart-in, si një nga operatorët më të përsosur të të gjitha kohërave
për sa i përket zinxhirit të furnizimit“, thotë Pete Abell, Drejtor i kërkimeve të shitësve
me pakicë, pranë firmës për konsultime AMR Research, në Boston. Ztr. Abell, shton
se kompania Wal-Mart, nuk mbetet e kënaqur me kaq, por ajo vazhdon të qëndrojë
në majë të zhvillimeve më të reja, dhe mbetet prijës i ndryshimeve me anë të
implementimit të teknologjive të reja informative në menaxhimin sa më efikas të
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zinxhirit të furnizimit. Identifikimi i produkteve me anë të radio-frekuencave (RFID),
apo me vendosjen e mikroçipave të RFID teknologjisë, mund të bëhet zëvendësimi i
bar kodeve, me këtë teknologji të re e cila kushton më pak dhe kursen para.
Më herët, Wal-Mart-i vërejti vlerën e ndarjes së këtyre të dhënave me furnitorët, dhe
mundësisht zhvendosi këto informacione online në Ueb-faqet e veta për shitje me
pakicë. „Duke hapur bazën e të dhënave për shitjet e veta dhe inventarin, për
furnitorët e vet, Wal-Mart u shndërrua në një firmë të fuqishme të ditëve të sotme“,
deklaron Ztr.Rena Granofsky, një partner i vjetër pranë J.C.Williams Group, një firmë
konsultimesh në sektorin e shitjes me pakicë me bazë në Toronto. Ai më tutje shton
se: „Përderisa firmat tjera i mbanin larg vetes furnitorët, Wal-Mart i afroi ata duke ju
hapur bazat e të dhënave për shitjet që i realizonte, duke i shndërruar ata në
partnerë të vërtetë biznesi, e jo si firma kundërshtare“. Duke implementuar një
bashkëpunim në planifikim, parashikim dhe programe rimbushjeje apo
planifikimi(CPFR), Wal-Mart, filloi një program inventari „bash në kohë“ apo anglisht
„just in time“, i cili reduktoi kostot e transportit, si për furnitorët ashtu edhe për
shitësin (Wal-Mart). „Si rezultat i këtij projekti, kemi vërejtur dukshëm më pak
dëmtime dhe përplasje të inventarit përgjatë zinxhirit të furnizimit“, shton
Ztr.Granofsky.
Ky efikasitet, është faktori kyç, i cili i siguron Wal-Mart-it një përparësi në vendosjen e
çmimeve konkurruese në treg përpara kundërshtarëve tjerë tregtar, deklaron
Ztr.Abell. „Margjinat e Wal-Mart-it mund të jenë dukshëm më të ulëta se të shitësve
tjerë me pakicë, për shkak të këtij zinxhiri të suksesshëm furnizimi“, shton ai.
Ztr.Abell llogarit se: Çmimet e produkteve të Wal-Mart-it janë 5 deri 10% më të ulëta
se sa e shumicës së konkurrentëve të tij.
Suksesi i Wal-Mart-it në menaxhmentin e zinxhirit të furnizmit, ka inspiruar kompanitë
tjera të tregtisë me pakicë, të cilat tash po mundohen të kopjojnë sa më shumë dhe
t´i afrohen Wal-Mart-it. „Të tjerët posa kanë filluar. Të gjithë ata kanë pasur sistemin
e kontrollimit të inventarit, por, këmbimi i të dhënave me partnerët e vet biznesor,
s’ka qenë një detyrë e lehtë“, thotë ai. Influenca e Wal-Mart-it është zgjeruar edhe
përtej sektorit ku kjo firmë operon. Ztr. Eckroth nga Mattel.com, thotë se ka studiuar
praktikat më të mira në zinxhirin e furnizimit të Wal-Mart-it, kur ai punonte në
divizionin e prodhimit në General Electric Co. „Ata (pra Wal-Mart) janë një kompani
„shembull“ ku mund të bazohemi“, deklaron ai.
Një arsye se pse Wal-Mart po studiohet kaq me vëmendje, është niveli shumë i lartë i
blerjes së furnitorëve të Wal-Mart-it për sa i përket këtyre ndryshimeve, prandaj këto
programe dhe praktika ju ndihmojnë jo vetëm shitësve me pakicë, por edhe
partnerëve të tyre gjithashtu, thotë Ztr.Eckroth.
Programe për rimbushje apo planifikim(CPFR), ka zhdukur vijat ndarëse ndërmjet
furnitorëve dhe konsumatorëve. Të dy palët po punojnë drejt një qëllimi: Të shesin sa
më tepër produkte që të jetë e mundur pa mos pasur nevojë për inventar të madh.
Ne kemi mësuar se nëse dëgjojmë Wal-Mart-in, marrim seriozisht iniciativat e tyre,
dhe rirreshtojmë strategjitë tona duke i bërë ato të suksesshme, ne të dyja palët
mund t’ia arrijmë qëllimit“, thotë ai.
Mattel.com, ka mësuar shumë duke punuar me Wal-Mart-in, dhe po i implementon
ato përvoja në kanalet tjera të furnizimit te klientët tjerë, thotë Ztr.Eckroth.
„Optimalizimi i kanalit të furnizimit brenda Mattel-it është vetëm 50% e ekuacionit“,
deklaron ai. „50% tjetër është e lidhur ngushtë me secilin nga klientët tanë, prandaj
ne reagojmë sa më shpejtë që të jetë e mundur, pasi që të marrim të dhënat prej
tyre“. Lidhjet e afërta, thotë Ztr.Eckroth, do të mundësojnë Mattel-in, të ballafaqojë
problemin e ardhshëm biznesor: ngritjen e efikasitetit të prodhimit.
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Figura 40 Faqja zyrtare e Mattel-it

„Mundësia e marjes së informacioneve për mbarëvajtjen e shitjeve të një loje, se
vallë duhet ngritur apo zbritur niveli i prodhimit, mvaret nga të dhënat që posedoj“,
thotë ai. Duke poseduar të dhëna për shitjet me pakicë në kohë reale, mbrenda disa
orësh ose ditësh, është e nevojshme që të gjejmë solucionin për hapat e
mëtutjeshëm të prodhimit efikas (të produktit) sipas nevojave. Efikasiteti maksimal i
Mattel-it, do të arihej atëherë kur, bashkëpunimi i këtillë i shkëmbimit të të dhënave
do të ngrihet në nivel të atillë si me Wal-Mart-in, edhe me klientët tjerë. „Të keshë
këto të dhëna në baza globale, qoftë edhe nga një klient i vetëm, më lejon mua të
optimalizoj shitjet e produkteve që prodhojmë, dhe të plotësoj kërkesat e
konsumatorëve“, thotë Ztr.Eckroth. „Tema për të ardhmen është se në fund të ditës,
do të paraqiteshin lidhjet simbiotike62 ndërmjet kompanive“.

Pyetje reth rastit studimor:
1.
2.
3.

A pajtohesh me konkludimin se Wal-Mart-i, është „operatori më i mirë i
zinxhirit të furnizimit i të gjitha kohërave“?. Shpjegoni qëndrimin tuaj?
Çka ka mësuar Mattel-i, nga Wal-Mart? Sa mirë po e aplikojnë përvojën e
fituar me Wal-Mart, në biznesin e tyre? Shpjegoni qëndrimin tuaj?
Çfar mund të mësojnë bizneset tjera nga eksperienca e Wal-Mart-it dhe
Mattel-it, ashtu që të zhvillojnë performancën e zinxhirit të tyre të
furnizimit? Përdor një shembull që të ilustrosh mendimin tënd?

62

Termi simbiotike rejdh nga fjala simbiozë, që në biznes kuptohet si dobishmëri e përbashkët, apo edhe si
varshmëri e bizneseve nga njëri tjetri.
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Objektivat mësimore të kapitullit të trembëdhjetë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Çka është tregtia elektronike brenda biznesore,
• Cilat janë format e tregtisë elektronike brenda biznesore,
• Cilat janë benefitet e tregtisë elektronike brenda biznesore,
• Si mund të automatizohen proceset e shitjeve brenda organizatave,
• Si ndihmon biznesi elektronik brenda biznesor në gjenerimin e të mirave për
organizatën që përkrahë këtë lloj tregtie.

XIII. Tregtia elektronike brenda biznesore, biznesi-drejtpunëtorëve (B2E), dhe personat-drejt-personave.
Tregtia elektronike mund të bëhet jo vetëm ndërmjet partnerëve të biznesit, por
gjithashtu brenda organizatave. Një aktivitet i tillë ndryshe quhet edhe si tregti
elektronike brenda biznesit, apo intra-biznesore. Intra-biznesi mund të realizohet
ndërmjet biznesit dhe punëtorëve të vetë (B2E), ndërmjet njësiteve brenda biznesit
(zakonisht si c-tregti), dhe ndërmjet punëtorëve të të njëjtës organizatë.

XIII.1. Tregtia elektronike e llojit: biznesi-drejt-punëtorëve të vet
(B2E)
Kompanitë gjejnë mënyra të ndryshme për të bërë biznes me punëtorët e tyre në
rrugë elektronike. Ato, përhapin informatat dhe dituritë drejt punëtorëve të vet në
rrugë elektronike. Ata gjithashtu u lejojnë punëtorëve që të menaxhojnë benefitet e
veta dytësore-shtesë dhe të ndjekin trajnime të ndryshme në rrugë elektronike.
Përveç këtyre rasteve, punëtorët mund të blejnë polisa sigurimesh me lirim, paketa
udhëtimesh, dhe bileta për evenimente të ndryshme, në intranetin e korporatës, si
dhe mund të porosisin furnizimet dhe materialin e nevojshëm për punën e tyre.
Shumë kompani kanë shitoret elektronike të korporatës, të cilat shesin produktet e
kompanisë konsumatorëve të vet, zakonisht me zbritje.

XIII.1.1. Automatizimi i forcës shitëse
Automatizimi i forcës shitëse (AFSH)63, është një teknikë e përdorimit të softuerit me
qëllim të automatizimit të aktiviteteve biznesore të shitjes, duke përfshirë : procedimin
e porosive, Menaxhmentin e kontakteve, këmbimin e informatave, monitorimin dhe
kontrollin e inventarit, ndjekjen e porosive, menaxhimin e konsumatorëve, analiza e
parashikimit të shitjeve, dhe vlerësimin e performansave të punëtorëve. I një
rëndësie të veçantë është sidomos, ndihma e dhënë punëtorëve të shitjes kur ata
gjenden në veprim. Kohëve të fundit AFSH po ndërlidhet me Menaxhmentin e
lidhjeve me konsumatorët64, pasi që personeli i shitjes është pjesë përbërëse e pikës
së kontaktit me konsumatorët. Inovacionet në teknologjitë pa tel (angl. Wireless),
63
64

angl. Sales Force Automation (SFA)
angl. Costumer Relationship Management (CRM)
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kanë krijuar mundësi të reja për lehtësimin e punës së personelit të shitjes. Më tepër
për këtë pikë mund të lexoni në kapitullin e-Marketingu, në fund të të cilit gjendet
edhe një rast studimor mjaft interesant.

XIII.2. Tregtia elektronike brenda njësiteve të organizatës
Shumica e korporatave të fuqishme, përbëhen nga njësite të pavarura organizative,
apo nga njësite strategjike biznesi (NjSB)65, të cilat ‘shesin’ ose ‘blejnë’ materiale,
produkte, dhe shërbime nga njëri tjetri. Transaksionet e këtij lloji mundet lehtësisht të
automatizohen dhe të performohen nëpërmjet rrjetit. Një njësit strategjik biznesi,
mund të jetë qoftë shitësi apo blerësi. Ky lloj i tregtisë elektronike ndihmon në
përmirësimin e operacioneve interne të zinxhirit të furnizimit, siç e realizon “Dell
Computers” me aktin e riparimit të kompjuterëve.

XIII.3. Tregtia elektronike ndërmjet punëtorëve të të njëjtës
organizatë
Shumë organizata të mëdha, u lejojnë punëtorëve të vet të postojnë shtesa të
klasifikuara në intranetin e organizatës, nëpërmjet të cilave, punëtorët mund të blejnë
ose shesin produktet dhe shërbimet nga njëri tjetri. Ky shërbim është shumë popullor
sidomos në mesin e universiteteve, ku ka qenë implementuar qysh përpara
komercializimit të Internetit. Ky paraqet një rast tipik të tregtisë elektronike të llojit
konsumatori-drejt-konsumatorit (C2C), të cilin do ta shtjellojmë në kapitujt e
ardhshëm.

65

angl. Strategic Business Units (SBU)
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Rasti Studimor IBM.com
(Vlera biznesore e bashkëpunimit me anë të mesazheve të çastit)
Burimi: Adoptuar nga Mathew Schwartz, "The Instant Messaging Debate," Computerworld, January 7, 2002, pp. 40-41.
dhe Allison Overholt, “The Art of Multitasking," Fast Company, October 2002, pp. 118-124.

Drejtori i menaxhmentit të biznesit në nivel të qeverisë federale të IBM-it Znj.Anne
Altman, ka një përvojë 16 vjeçare me instant66 mesazhet online, me anë të së cilës
ajo ka vjelur më të mirën e teknologjive të informimit që të ngrisë nivelin e përdorimit
të kësaj teknologjie në mesin e „blue chip“ kompanive. „Instant mesazhet kanë bërë
„diferencën“ më të madhe për mua“, thotë ajo. „Kur un pranoj thirje telefonike dhe
jam duke biseduar me një blerës, i cili kërkon një informacion të cilin unë nuk e kam
për momentin, e gjitha që duhet të bëj është të dërgoj një mesazh deri tek ndonjëri
nga kolegët e ekipit të punës, dhe ata më informojnë menjëherë. Dërgimi i
mesazheve të çastit apo instant mesazheve, ka evituar pritjet prapa linjave të zëna
telefonike, dhe kontrollimit të vazhdueshëm të postës elektronike“.

Figura 41 Portali i korporatës IBM

Znj.Altman mbikqyr tërë biznesin e IBM-it me qeverinë Amerikane, e cila është një
nga klientët më të mëdhenjë të IBM-it. Ajo punon me një ekip prej 12 raportuesve
direkt, secili prej të cilëve menaxhon një konto të një departamenti nga gjithsejt 12 sa
u përmendën më lartë. (Gjithsejt ajo udhëheq më shumë se 2000 punëtor të IBM-it).
Ekipi i saj, kohëve të fundit ka fituar një kontratë e cila mund të arijë vlerën deri 100
Milion USD, e që ka të bëjë me reformimin e sistemit për shërbime finansiare dhe të
kontabilitetit, për Ministrinë Amerikane të Mbrojtjes.
Kënaqja e konsumatorëve të cilët janë shum sfidues, si psh. FBI, është një punë me
shumë presion, dhe kur bëhet fjalë për mbarëvajtjen e një lidhje, telefoni nuk
paraqitet të jetë mjeti më i preferuar. „Un nuk mundem t´i lejoj vehtes të shënoj në
66

Mesazhet e shpejta, te menjehershme
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letër një copë informacioni të vetëm“, thotë Znj.Altman. „Pasi që të keshë humbur
kontaktin me ndikend, mund të shkon shumë kohë derisa të rimarish kontaktin me te.
Raste të këtilla paraqesin humje kohe të kotë.“
Shpesh, posta elektronike nuk është zgjidhja më e mirë për zgjedhjen e rasteve të
lartëpërmendura. Shumica e sistemeve ju kërkojnë përdoruesve që ti shkarkojnë
(angl.download) të dhënat nga serveri në mënyrë periodike, që rezultojnë me vonesa
që zgjasin nga disa minuta deri në disa orë, ndërmjet kohës në të cilën punëtorët
marin mesazhet. Edhe në sistemet e postës elektronike, ku shkarkimi i postës nga
serveri bëhet në mënyrë të vazhdueshme, shumë mesazhe mund të rezultojnë në
shportën e e-maileve të tepërta që ska mundur t´i përballon lidhja për momentin.
Kështu, Znj.Altman, mbështetet tek mesazhet e çastit (Instant messaging), si më
adekuatet për punën e sajë. Ajo përdor aplikacionin Lotus Sametime, i cili është
prodhuar nga nëndega e IBM me emrin Lotus Development Corp., dhe kontrollon
reth 66% e tregut të firmës për sa i përket aplikacioneve që dërgojnë mesazhe të
çastit (IM market).
Ajo mban një listë shokësh prej 20 deri 30 personash, përfshirë këtu edhe 12 kolegët
e ekipit të sajë, dhe ekspertë të ndryshëm në qështjet e jurispondencës, kontratave,
dhe sigurisë. Me anë të klikimit të një butoni, ajo mund të shton ose largon nga lista e
shokëve, secilin nga shumë punëtorët e IBM të regjistruar në bazën e të dhënave të
të punësuarëve të IBM-it. Kur Znj.Altman logohet në program, ajo mund të shohë se
kush është online dhe me kend mund të bisedon online.

Figura 42 Aplikacioni Lotus Sametimes Messenger

„Pardje pranova një thirje nga një Menaxher me përvojë në Qeverinë Federale, i cili
kishte nevojë për disa publikime (angl.White papers)“, ripotencon Znj.Altman.
„Përderisa ne po bisedonim në „dhomën e bisedave“, unë i dërgova disa kërkesa
Ztr.Brien Lorenz, konsultanti i IBM-it për e-qeverisje dhe transformim të ndërmarrjes.
Menjëherë ai më dërgoi një numër fajllash, të cilat une pastaj i´a përcolla
(angl.forward) klientit- përderisa ai ende ishte në telefon duke biseduar me mua, dhe
po mundohej të më shpjegonte çka i duhej!“.
Përdorimi i teknologjisë së mesazheve të çastit (IM technology) në biznes, nuk është
gjë e re: Shumë kompani nga „lugina e silikonit“, kanë përdorur aplikacionet
(Messenger) të AOL dhe Yahoo´s, për disa vite me radhë. Por, megjithatë kohëve të
fundit disa korporata multimiliardëshe, kanë filluar të përdorin IM Messenger. Një
arsye për skepticizmin e tyre, është se shumica e aplikacioneve të mesazheve të
çastit (IM Messengers), nuk mund të lidhen me njëra tjetrën (psh. Yahoo Messenger
me MSN Messenger). Dhe juria që vlerëson produktivitetin e këtyre aplikacioneve në
punë, ende janë në dilemë se vallë „Mesenxheri“ kontribuon në ngritjen apo uljen e
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produktivitetit në vendin e punës. Një nga studimet më të fundit të „Gartner Group“,
aritën në konkludimin se 42% e përdoruesëve të Internetit në biznes, përdorin Instant
Mesazhet (IM) në vendin e punës, edhe pse 70% e departamenteve të IT, refuzojnë
të përkrahin këto aplikacione.
Por, edhe kritikët më të mëdhenjë të IM, pajtohen se ekzistojnë shumë probleme me
alternativat e IM teknologjisë, përderisa e-mail mesazhet dhe mesazhet e zërit, po
injorohen gjithnjë e më shumë. Psh., një studim i ri ka zbuluar se, gati 60% e
telefonatave biznesore, kurrë nuk kan aritur deri në destinacionin e dëshiruar. Dhe
për më tepër, arsyeja kryesore që i bindi kompanitë e mëdhaja të përdorin shërbimet
IM, është se prodhuesit e aplikacioneve të IM, i integruan produktet e veta duke ju
mundësuar lidhjen me aplikacione tjera si psh. ato tradicionale Yahoo Messenger
dhe MSN Messenger.
„Lotus Sametimes, më mundëson takimet e çastit, duke thirur disa persona në
dhomë bisedash në mënyrë simultane njëkohësisht“, thotë Znj.Altman. E vetmja
kërkesë që duhet plotësuar, është që të gjithë ata të jenë online në momentin e
lidhjes. „Kjo më lejon mua që të përdori edhe fotografi që të shpjegj qëndrimin tim,
psh.“më ler të të tregoj një fotografi, që të sqarohesh se për çka e kam fjalën“, shton
ajo, duke potencuar se „Sametimes“ mundëson këmbimin e diagrameve, video
materialeve, mesazheve audio, etj., në dhomat e bisedave (angl. chat rooms).
Për më tepër, IM Lotus, mundëson krijimin e protokoleve apo transkriptave nga
bisedat, ashtu që të mbajë mend atë çka kemi biseduar online. Por, IM ka edhe të
metat e veta, sepse lejon që cilido që të shef online të të shkruan, kjo mund të
rrezultojë me një numër të madh dritaresh dialoguese që të bëjnë konfuz, duke mos
ditur cilës t´i përgjigjesh. Prandaj, unë detyrohem që të nxjer statusin tim „jashtë
rrjetit“, pra, „Offline“, që të mund të kryej punën time e qetë. Por, nëse që të gjithë në
sistem janë „jashta rrjetit“ apo „Offline“, sistemi i rrjetit të informimit bjen.
Një etiketë e thjeshtë IM, ndihmon që të evitohet kjo, si psh. nëse fillojmë një mesazh
me përmbajtjen „Do you have a moment?“, sugjeron Znj.Altman. „Duke kërkuar leje
për bisedë, ju vendosni një standard për bashkëpunim dhe produktivitet“. Në secilin
rast, për timin e Znj.Altman, sistemi i ri IM punon aq mirë, sa që nuk ka kthim prapa
tek posta elektronike.

Pyetje rreth Rastit Studimor:
1. Pse shumë kompani kanë pasur rrezerva rreth përdorimit të mesazheve të
çastit në vendin e punës?
2. Cilat janë avantazhet e mesazheve të çastit, në krahasim me postën
elektronike dhe mesazhet telefonike, për bashkëpunimin mbrenda një
ndërmarrjeje?
3. A do të kishit rekomanduar ju kompanitë, që të përkrahin përdorimin e
aplikacioneve të IM me qëllim të ngritjes së standardeve të bashkëpunimit
ndërbiznesor? Nëse Po, Pse Po?, dhe nëse Jo, Pse Jo?
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Objektivat mësimore të kapitullit të katërmbëdhjetë
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Çka është e-qeverisja?
• Si mund të organizohet e-qeverisja?
• Cilat janë format e transaksioneve në qeverisjen elektronike?
• Cilat nga kategoritë e e-qeverisjes ofrohen në vendin tonë?
• Çfarë mundësi të reja ofron e-qeverisja?
• Çka është transferi elektronik i fondeve?
• Si mund të realizohet votimi elektronik?
• Cilat janë fazat e transformimit të e-qeverisjes?

XIV. Qeverisja në rrugë elektronike (e-qeverisja)
Me përparimin e teknologjive të reja të tregtisë elektronike, dhe zhvillimin e
vazhdueshëm të mjeteve dhe aplikacioneve, gjithnjë e më shumë po i jepet
rëndësi përdorimit të tregtisë elektronike me qëllim të përmirësimit të funksionimit
biznesor të institucioneve publike dhe qeverive ( pushtetit qendror, pushtetit lokal,
etj.).
Përpjekjet për përdorimin e teknologjive të informimit në punën e institucioneve
qeveritare po i hulumtojnë edhe institucione ndërkombëtare, ndër to janë edhe
kombet e bashkuara të cilat çdo vit prezantojnë raport për gatishmërinë e vendeve
të ndryshme të botës në implementimin e projekteve që kanë të bëjnë me eqeverisjen. Nga vendet e Ballkanit Maqedonia dhe Shqipëria radhiten në vendin e
97 gjegjësisht 110, sipas raportit të vitit 2004. Megjithatë përpjekjet për
implementimin e projekteve të reja të e-qeverisjes nuk duhet të mungojnë në të
ardhmen, pasi që dobia nga to është e shumëfishtë. Sa për ilustrim do të
përmendim benefitet që ka realizuar Danimarka, si vendi i cili ka vendin e parë në
Evropë për gatishmëri ndaj qeverisjes nëpërmjet rrjetit; vetëm gjatë vitit 2004 ka
kursyer 24.8 milion euro, nga të cilat 5.6 milionë euro vetëm nga pullat postare.67

67

burimi: http://www.e.gov.dk/english/project_egovernment/egovernment_strategy/development_and_implementation/index.html
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Figura 43 Faqja zyrtare e parlamentit të Maqedonisë

E-qeverisja (angl. E-government) paraqet përdorimin e teknologjive të Internetit
në përgjithësi, dhe tregtisë elektronike në veçanti, me qëllim që të ofrojë informata
dhe shërbime publike qytetarëve, partnerëve të biznesit, furnitorëve, si dhe
punëtorëve në sektorin publik. E-qeverisja, përveç tjerash paraqet një mënyrë
efikase për realizimin e transaksioneve me qytetarët dhe bizneset, si dhe
brendapërbrenda qeverive.
Disa nga benefitet që rrjedhin nga aplikimi i e-qeverisjes janë:
 Përmirësimi i efikasitetit dhe efiçencës së funksioneve të qeverisë, duke
përfshirë dërgimin e shërbimeve publike,
 U lejon qeverive të jenë më transparente me qytetarët dhe bizneset, duke
u ofruar qasje në informata më të freskëta për punën e qeverisë,
 Lehtëson ndryshimet e mundshme në marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve
dhe niveleve të ndryshme të qeverisjes (qeverisë qendrore dhe asaj
lokale).
 Ofron mundësi të reja për komunikim dhe reagim të qytetarëve ndaj
qeverive dhe agjensioneve qeveritare, rreth proceseve të llojllojshme.
Disa nga benefitet e lartpërmendura për qeverisjen elektronike hasen te faqja zyrtare
pravo.gov.mk, e cila paraqet një sihariq për qytetarët e Maqedonisë. Kjo faqe
mundëson kërkim të shpejtë dhe të lehtë të bazës së legjislacionit të Republikës së
Maqedonisë, ku përfshihen 752 ligje, 968 ndryshime dhe plotësime ligjesh, 165
praktika gjyqësore, 36 analiza krahasuese, 2251 gjykime nga Gjyqi Europian i të
drejtave të njeriut. Në fund të vitit 2008 në këtë portal informacionesh ishin regjistruar
mbi 33000 shfrytëzues, me mbi 2500 dokumente të shkarkuara çdo ditë.
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Figura 44 Faqja për shërbime, një hap përpara drejt e-qeverisjes

Aplikacionet e e-qeverisjes mund të ndahen në tre kategori më të mëdhaja:
qeveria-drejt-qytetarëve68 (G2C), qeveria-drejt-bizneseve 69 (G2B), dhe qeveriadrejt-qeverisë 70 (G2G), por shpesh mund të haset edhe kategoria e katërt, qeveriadrejt-të punësuarve71 (G2E).
Agjensionet e ndryshme qeveritare gjithnjë e më shumë po përdorin
Internetin me qëllim që të ofrojnë shërbime qytetarëve të vet. Një shembull
mund të jetë Transferi Elektronik i Benefiteve 72 (TEB), me të cilin institucionet
qeveritare bëjnë transferimin e sigurimin social, pensionet, dhe benefitet tjera,
në mënyrë direkte nëpër llogaritë bankare të ‘klientëve’. Qeveritë, gjithashtu
përdorin Internetin me qëllim të realizimit të biznesit me bizneset (të shesë apo blejë
prej tyre). Psh., qeveria mund të ofrojë sistem elektronik për tenderim, me ç’rast
palët e interesuara për pjesëmarrje në tender regjistrimin dhe pagesat i realizojnë në
rrugë elektronike nëpërmjet faqeve të specializuara qeveritare. Por jo vetëm pagesat
mund të realizohen në rrugë elektronike, psh. Ministria e Arsimit, mund të ofrojë
trajnime të ndryshme në rrugë elektronike për të punësuarit në Ministritë e tjera, apo
për qytetarët dhe të interesuarit tjerë. Me këtë rast kemi të bëjmë me mësimin në
rrugë elektronike, që ndryshe mund ta quajmë e-mësimi, dhe trajnimin në rrugë
elektronike apo e-trajnimin.

XIV.1. Qeveria drejt qytetarëve (G2C)
Kjo kategori e e-qeverisjes përfshinë të gjitha interaksionet ndërmjet qeverisë dhe
qytetarëve në rrugë elektronike. G2C mund të përfshijë dhjetëra iniciativa të

68

angl. G2C - Government-to-citizens
angl. G2B - Government-to-business
70
angl. G2G - Government-to-government
71
angl.G2E – Governmet-to-employees
72
angl. EBT - electronic benefits transfer
69
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ndryshme. Ideja bazë e e-qeverisjes së kësaj kategorie është që t’ju mundëson
qytetarëve të komunikojnë me pushtetin nëpërmjet Internetit nga shtëpitë e tyre.
Aplikacionet G2C ju mundësojnë qytetarëve që të parashtrojnë pyetje Qeverisë dhe
agjensioneve qeveritare, si dhe të marrin përgjigje nga ato institucione, paguajnë
taksa, pranojnë pagesa dhe dokumente, ku si shembull mund të përmendim,
nxjerrjen e patentave të shoferit, pagesën e biletave të transportit publik, të vendosin
terminë për kontrollin teknik të automjeteve, e të ngjashme. Qeveria gjithashtu mund
të përdorë Ueb-in për të ndihmuar qytetarët të gjejnë punë, t’u ofron trajnime dhe
këshilla, etj.
Një sferë interesante e aplikacioneve G2C, është përdorimi i Internetit nga politikanët
gjatë kontaktimit me elektoratin e vet, sidomos në kohën e zgjedhjeve. Psh. gjatë
zgjedhjeve presidenciale në SHBA në vitin 2008, kandidati për president Barack
Obama, përdori teknologjinë e Internetit për të komunikuar me votuesit potencialë, ku
përfshihet përdorimi i postës elektronike për reklama të fushatës, për komunikim me
publikun nëpërmjet forumeve si Facebook.com, si dhe prezantimi i programit politik
në Ueb faqen e tij personale.
Në Korenë Jugore politikanët kanë qenë të detyruar të kenë faqen e vetë të
Internetit. Shumë simpatizues mund të kontribuojnë me ndihma financiare të
adhuruarit e vet, duke dhënë donacione me anë të kartelave kreditore. Disa
politikanë marrin vendime duke u bazuar në opinionin e qytetarëve të dhënë
nëpërmjet Internetit.73
Aplikacionet G2C mund të orientohen në zgjidhjen e problemeve akute. Qeveria apo
një politikan, mund të përdorë një softuer për menaxhimin e relacioneve me klientin
(CRM), duke zgjidhur dhe ndjekur progresin e zgjidhjes së problemeve (me anë të
një softueri të ashtuquajtur Workflow CRM software), si dhe duke kërkuar këshilla
dhe ndihmë nga një anëtarë tjetër i stafit.74
Një risi në e-qeverisje, paraqet përdorimi i brezit të gjerë frekuencor për transmetimin
e drejtpërdrejtë të mbledhjeve të ndryshme, konferencave për shtyp, dhe fjalimeve
publike, drejtuar qytetarëve. Në shumë bashki, një aktivitet shumë i popullarizuar në
Internet, është ofrimi i ndihmës akademike dhe trajnimi nëpërmjet kurseve i
popullatës dhe stafit apo të punësuarve në bashki.

XIV.1.1. Votimi elektronik
Procesi i votimit elektronik, paraqet një proces i cili përfshin shumë faza, duke filluar
nga regjistrimi, përgatitja, votimi, dhe numërimi elektronik i votave.
Procesi i votimit ka qenë historikisht një proces me shumë gabime, si dhe proces me
shumë manipulime. Në shumë vende, ka tentativa për vjedhje të votave, ndërsa në
disa tjera, humbësit dëshirojnë rinumërimin e votave për disa herë. Votimi, si i tillë
mund të rezultojë në kriza të mëdha politike, siç ndodhi në Ukrainë në vitin 2004.
Ndërsa problemet gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2000 në SHBA, i dhanë një
shtyrje apo përshpejtuan vendosjen e votimit elektronik.
Procesi i votimit kërkon integritet të jashtëzakonshëm, si dhe sinqeritet dhe
eksperiencë në mesin e punëtorëve të administratës elektorale. Në shumë vende,
zgjedhjet vëzhgohen nga ekspertë të jashtëm. Procesi i zgjedhjeve mund të ketë
nevojë për përsosmëri edhe të masës votuese.
Votimi nënkupton një spektër të gjerë problemesh teknologjike dhe sociale, të cilat
duhet adresuar si duhet dhe në mënyrë sistematike, që nga regjistrimi i votuesve deri
73
Turban E., King D.,Viehland D., Lee J., “E-commerce 2006: A Managerial Perspective”, Pearson Prentice
Hall, 2006, pp.331
74
Për detaje mund të konsultoheni me Ueb faqen: peoplesoft.com/corp/en/products/industry/federal/index.jsp
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te numërimi i votave dhe paraqitja e rezultateve. Për këtë arsye, votimi elektronik
d.t.th. gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm.
Secila nga teknologjitë aktuale të votimit, ka pikat e saja të dobëta, asnjëra prej tyre
nuk mund të jetë perfekt. Sidoqoftë, procesi plotësisht elektronik i votimit, ka sjellë
polemika të shumta për shkak të disa faktorëve, si: dobësitë e procesit të verifikimit
apo certifikimit, natyra e softuerit që mundëson votimin, pamundësia e testimit në
“bllok të zi” që të garantohej korrektësia, fshehtësia e procesit të votimit dhe
numërtimit të votave, vlerësimi i prodhuesit të sistemit, dhe pamundësia e rinumërimit
të pavarur dhe adekuat të totalit të votave.
Vendi i parë ku janë organizuar votimet e plota nëpërmjet kompjuterit është Brazili,
ku u organizuan zgjedhjet e vitit 2000. Në SHBA, sistemet elektronike kanë filluar të
përdoren që prej vitit 1980, por më së shumti në procesin e numërtimit të votave,
ndërsa implementimi i votimit elektronik nëpërmjet kompjuterëve me ekran të
ndjeshëm ndaj prekjeve (angl. Touch-screen systems) u përdor në zgjedhjet
presidenciale të vitit 2008.75
Në këndvështrimin teknologjik, makinat për votim e bëjnë shumë të thjeshtë vjedhjen
elektronike të votave. Vjedhja elektronike e votave ka të bëjë me realizimin e
softuerit, i cili do të numëronte votat e subjektit X duke i shtuar për dy, ndërsa votat e
subjektit Y mos t’i numëronte fare76. Së këndejmi, masat e sigurisë dhe auditimit janë
çelësi i suksesit të votimit elektronik. Sidoqoftë, duke krahasuar parregullsitë që
ndodhin me votimin tradicional, shtimin e teknologjive për sigurimin e votave
elektronike apo rritjen e e-sigurisë, votimi elektronik mund të jetë zgjidhja.
Informacione më të thella për votimin elektronik mund të gjenden në faqen fcw.com.

XIV.1.2. Transferi elektronik i benefiteve
Një aplikacion shumë i vjetër i e-qeverisjes është EBT, transferi elektronik i
benefiteve, i cili përdoret në SHBA që nga viti 1990. Qeveria e SHBA-ve transferon
më tepër se 800 miliardë USD qytetarëve të vet, nëpërmjet këtij sistemi. Për shkak
se 20% e benefiteve u dedikoheshin qytetarëve pa konto në bankë, qeveria
Amerikane kishte vendosur përdorimin e kartelave inteligjente (angl. smart cards).
Pranuesit e benefiteve, mundeshin që t’i shkarkojnë apo mbushin benefitet nga
kartela inteligjente, dhe pastaj paratë mund t’i tërhiqnin në një ATM apo bankomat,
POS terminalet, nëpër shitore, njëjtë si pronarët e kartelave të lëshuara nga bankat.
Përparësia e këtij sistemi nuk është vetëm reduktimi i kostove të procedimit, por,
edhe reduktimi i vjedhjeve. Me implementimin e kartelave biometrike në PC dhe
kartela inteligjente, vjedhjet priten të jenë reduktuar dukshëm në të ardhmen e afërt.
Sistemi i kartelave inteligjente, është pjesë e sistemit nacional EBT të SHBA-ve, për
pagesa të përziera si psh. pagesa e sigurimit social dhe për mirëqenie. Një sistem i
tillë nuk ekziston në vendin tonë, as në Kosovë dhe Shqipëri, edhe pse është i
implementueshëm.

XIV.2. Qeveria drejt biznesit (G2B)
Kategoria e e-qeverisjes e llojit G2B apo Qeveria drejt biznesit, përfshinë
marrëdhëniet ndërmjet qeverive dhe bizneseve, ku pushteti qendror apo lokal
75

E. Turban, “e-commerce ”, 2006, pp.332
Di Franco, A., et al. “Small Vote Manipulations Can Sway Elections.”, Communications of ACM 4, no.10
(Octomber 2004)
76
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qeverisës ju shet bizneseve apo ju ofron atyre shërbime të ndryshme, dhe
anasjelltas. Pra, edhe pse këtë kategori e quajmë G2B, relacioni ndërmjet palëve
është i dyanshëm, qeveria drejt biznesit, por edhe biznesi drejt qeverisë. Dy format
më të rëndësishme të kategorisë G2Btë e-qeverisjes janë e-prokurimet dhe ankandet
e organizuara nga qeveria.

XIV.2.1. E-prokurimet e qeverisë
Qeveritë blejnë sasi të mëdha të materialeve të ndryshme drejtpërsëdrejti nga
furnitorët. Në shumë raste, sistemet e tenderimit janë të kufizuara me ligj.77 Me vite të
tëra tenderimet e tilla janë realizuar me dorë, ndërsa sot nëpër vendet e zhvilluara ka
filluar të organizohen online. Këto sisteme përfshijnë organizimin e ankandeve
reverze-të këmbimit (sisteme ankandesh të palës blerëse78), të cilat janë shpjeguar
në kapitullin XI. Qeveritë ofrojnë ndihmën e nevojshme dhe përkrahjen për sistemet e
tilla të tenderimit, e cila është shpjeguar në rastin studimor në fund të këtij kapitulli.

XIV.2.2. Blerja në grup online
Koncepti i blerjes online në grupe, praktikohet gjithashtu nga qeveritë e ndryshme në
botë. Psh. në SHBA përdoret sistemi i quajtur eFAST bazuar në ankandet e këmbimit
(reverze). Ky sistem funksionon ashtu që kërkesat i drejtohen direkt furnitorit, dhe sa
më e madhe të jetë porosia apo kërkesa aq më të ulëta janë çmimet. Blerësit
qeveritarë, mund të vendosin kërkesa për produkte, të cilat mund ti shohin blerësit
tjerë dhe mund ti bashkëngjiten porosisë, duke vendosur edhe ata kërkesat e veta.
Porositë e grumbulluara nga sistemi informativ, pastaj barten deri te furnitori për
fillimin e ankandit reverz, me ç’rast fillon pranimi i ofertave (apo basteve). Furnitori
me çmimin më të ulët fiton të drejtën e furnizimit. Përveç organeve qeveritare, edhe
shërbimet publike si spitalet dhe shkollat, gjithashtu blejnë në grupe online.

XIV.2.3. Ankandet e avancuara
Shumë qeveri nxjerrin në ankand pajisjet dhe gjëra tjera, që nga veturat e deri te
pasuritë e patundshme. Ankande të tilla zakonisht janë realizuar me dorë, nëpërmjet
rrjeteve private, por kohëve të fundit kanë filluar të realizohen edhe në Internet.
Qeveritë mund të organizojnë ankande në Ueb faqe zyrtare, por mund të
shfrytëzojnë edhe ankande të palëve të treta si eBay.com, bid4assets.com, etj.79

XIV.2.4. Mbledhja e taksave dhe menaxhimi i tyre
Çdo ditë miliona njerëz, dhe biznese plotësojnë raportet mbi taksat. Në disa vende
psh. SHBA firmat plotësojnë edhe raporte tremujore. Plotësimi i formularëve për
taksat dhe tatimet ka kaluar në Internet tashmë në mbi 100 vende të botës. Përveç
taksave personale dhe mbi të ardhurat, gjithashtu online mund të paguhen edhe
taksat për shitjet në Internet, dhe tatimi mbi vlerën e shtuar.

77

Për më shumë informacione vizitoni Ueb faqen www.gsa.gov
Angl. Buy side auction system
79
Në SHBA, ankandet qeveritare mund të gjenden edhe në governmentauctions.org, auctionrp.com, etj.
78
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XIV.3. Qeveria drejt qeverisë (G2G)
Kategoria G2G e e-qeverisjes, ka të bëjë me transaksionet dhe aktivitetet që
ngërthejnë departamente të ndryshme brenda qeverisë, apo aktivitetet që ndërmarrin
qeveria qendrore me qeverinë lokale në rrugë elektronike. Shumica e këtyre
aktiviteteve kanë për qëllim përmirësimin e efikasitetit dhe efiçencës së qeverisë.
Pasi këtu te ne ende e-qeverisja është në fazat fillestare të saja, do të marrim si
shembull disa projekte të kësaj natyre të realizuara në SHBA :
•

•

•

Prokurimi në marketing dhe rrjeta për qasje (biznes administrim i vogël), si
shërbim i paraqitur në pro-net.sba.gov, paraqet një bazë të dhënash të cilën
mund ta përdorin drejtues nga shumë departamente të autorizuar për
kontraktim, që të gjejnë produkte dhe shërbime, të cilat shiten nga ndërmarrjet
e drejtuara nga gratë, bizneset e vogla dhe të panjohura nga viset rurale,
Prokurimi në GSA, ku Ueb faqja gsa.gov, përdorë teknologji të tilla si
agregimi i kërkesës dhe ankandet e këmbimit, ku departamente të ndryshme
të qeverisë federale blejnë produkte dhe shërbime. Këtu mund të gjenden
vazhdimisht ide inovative lidhur me procesin e furnizimit të qeverisë me
produkte dhe shërbime,
Intelink, i cili është një Intranet ku agjencitë e inteligjencës së SHBA-ve,
këmbejnë informacione të klasifikuara, etj.80

XIV.4. Qeveria drejt të punësuarve (G2E)
Kjo kategori e e-qeverisjes përfshinë aktivitetet dhe shërbimet ndërmjet njësiteve
qeveritare dhe punëtorëve të administratës publike apo të të punësuarve. Rëndësia e
kësaj kategorie të e-qeverisjes është shumë e madhe, nga vetë fakti se qeveritë
punësojnë një numër shumë të madh të njerëzve. Kjo, ka shtyrë qeveritë që të
interesohen për të punësuarit e vet, po aq sa interesohen firmat private për punëtorët
e tyre, në aspektin e ofrimit të shërbimeve dhe informacioneve online. Duke u nisur
nga fakti se punëtorët qeveritarë mund të punojnë në lokacione të largëta
gjeografike, komunikimi në rrugë elektronike ndërmjet tyre mund të jetë i një rëndësie
vitale, andaj në këtë rast aplikacionet G2E janë shumë të qëlluara.
Iniciativat e këtilla brenda qeveritare, në fakt janë të ngjashme me modelet e biznesit
elektronik brenda biznesor që përmenden në kapitujt e mëparshëm, por të
implementuar në ambiente qeveritare, me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe efiçencës
së operacioneve dhe proceseve të qeverisë. Një shembull i aplikacionit G2E do të
ishte sistemi për menaxhimin e e-rekordeve apo e-shënimeve, i cili shërben për
vendosjen e procedurave dhe standardeve uniforme për agjencitë qeveritare, gjatë
konvertimit të dokumenteve apo shënimeve të printuara, në fajlla digjital.

XIV.5. Realizimi i e-qeverisjes
Qeveritë e ndryshme të joshura nga benefitet e ndryshme të bizneseve private, nga
organizimi online i proceseve dhe operacioneve, shkëmbimi i lirë i shërbimeve dhe
informacioneve, filluan me përqafimin teknologjisë informative e posaçërisht Ueb
teknologjisë, duke kaluar kështu në e-qeverisje.
80

Për më shumë shërbime të llojit G2G mund të vizitoni Ueb faqen: govexec.com.
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Figura 45. Fazat e zhvillimit të e-qeverisjes

Transformimi i shërbimeve qeveritare nga ato të zakonshme manuale, deri te
shërbimet online plotësisht të digjitalizuara, mund të jetë një proces i lodhshëm.
Njëra nga firmat këshilluese më të njohura në botë “Deloitte and Touche”, zhvilloi një
studim, ku identifikoi gjashtë faza të transformimit të e-qeverisjes:
• Faza 1: Publikimi i informacioneve. Departamente qeveritare të veçanta
krijuan Ueb faqet e veta personale, nëpërmjet të cilave informonin publikun
për kompetencat e atij departamenti, shërbimet që ai ofron, dhe informacione
për kontakt në rast të paqartësive. Kjo fazë mund të përfshinë edhe publikimin
e një broshure në format digjital, me qëllim që të informon të interesuarit për
gjëra të përgjithshme, dhe të kursen të punësuarit në linjat e ndihmës
telefonike apo online, duke u gjendur në ndihmë atyre që kanë probleme më
të mëdha.
• Faza 2: Transaksionet zyrtare dy-kahëshe me të njëjtin departament. Me
anën e nënshkrimeve digjitale (angl. digital signatures) dhe Ueb faqeve të
sigurta, qytetarët mund të realizojnë transaksione monetare dhe të bartin
informacione personale, drejt një departamenti të vetëm qeveritar. Në këtë
fazë, qytetarët duhet të jenë të bindur në aftësinë e departamenteve
qeveritare për të mbajtur sekret informacionet e tyre private duke përjashtuar
piraterinë. Si shembull tipik i fazës dy, është pagesa e taksave në SHBA,
nëpërmjet plotësimit të formularit për taksa online.
• Faza 3: Portalet multifunksionale. Në këtë fazë, qeveritë e orientuara drejt
qytetarëve si konsumatorë të shërbimeve, bëjnë ndryshime të mëdha në
sferën e shërbimeve online. Duke u bazuar në faktin se nevojat e
konsumatorëve mund të tejkalojnë kufijtë e departamenteve, portalet ju
mundësojnë atyre një pikë të vetme fillestare apo një portë, ku mund të
dërgojnë apo pranojnë informacione, dhe ku mund të realizojnë transaksione
financiare nëpër disa departamente. Ky lloj i portaleve paraqet një model me
një sportel (ang. One stop e-government) të e-qeverisjes, që nënkupton
integrimin e më shumë shërbimeve në një lokacion, si psh. portali
www.gov.sg, www.ecitizen.gov.sg, etj.
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Faza 4: Personalizimi i portaleve. Në fazën 3 qytetarëve ju mundësohej
qasja në shumë shërbime në një Ueb faqe të vetme. Në fazën e katërt,
qeveria ju mundëson qytetarëve që të ndryshojnë përmbajtjen e portalit të
qeverisë sipas preferencave të secilit qytetar, duke mbajtur vetëm
informacionet e natyrës apo sferës që atyre ju intereson. Që të realizojnë këtë
mundësi, faqet e qeverisë kanë nevojë për më tepër Ueb programim të
sofistikuar, që ju lejon përdoruesve manipulimin me interfejsin e faqes.
Benefitet apo vlera e shtuar e këtyre portaleve të personalizuara, vjen nga
fakti se faqet e këtilla tërheqin më shumë qytetarë të interesuar të lexojnë
informacionet elektronike, krahasuar me informacionet e kërkuara në rrugë joelektronike. Kjo mundëson një menaxhim të mirëfilltë të relacioneve me
konsumatorët (CRM) në e-qeverisje. Shembuj të tillë portalesh janë ed.gov,
irs.gov, etj.
Faza 5: Grumbullimi i shërbimeve të përbashkëta. Kjo fazë është faza ku
merr formë reale transformimi i strukturës së qeverisë. Pasi që qytetarëve tash
më ju është mundësuar personalizimi i Ueb faqeve të qeverisë, shërbimet e
shumta dhe paketat e informacioneve nga më të ndryshmet, kanë sjellë një
gjendje ku qytetarët vështirë mund të thonë me saktësi se në Ueb faqen e cilit
departament gjenden, dhe dallimet ndërmjet shërbimeve të departamenteve të
ndryshme qeveritare do të fillojnë të “mjegullohen”. Qytetarët do të shohin një
grumbull shërbimesh, dhe jo një grup departamentesh apo agjencish
qeveritare. Që të mos ndodhë kjo turbullirë, qeveritë duhet të grumbullojnë
shërbimet në bazë të linjave të përbashkëta, ashtu që të nxisin dërgimin e
shërbimeve të përbashkëta. Me fjalë tjera, do të bëhet ristrukturim biznesor.
Implementimin e fazës 5, e kanë filluar Australia, Kanada, Zelanda e re,
Anglia, dhe SHBA, kah fundi i vitit 2004.
Faza 6: Integrimi i plotë dhe transformimi i ndërmarrjes. Kjo fazë ofron një
qendër të kompletuar shërbimesh, të personalizuar sipas nevojave dhe
kërkesave të secilit konsumator. Në këtë fazë, muret e vjetra që ndanin
shërbimet e departamenteve të ndryshme janë rrënuar, duke integruar
teknologjinë që të shkurtojnë dallimet më të mëdhaja të zyrës së shërbimeve
(angl. front Office) dhe zyrës mbështetëse (angl. back Office). Në disa vende,
departamente të rreja krijohen nga mbeturinat e departamenteve
paraardhëse. Disa departamente do të kenë emra të njëjtë, por përmbajtja nuk
do të jetë e aspak e ngjashme pas implementimit të e-qeverisjes. Në këtë fazë
do të realizohet bashkëpunim i plotë elektronik ndërmjet departamenteve të
qeverisë, dhe ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve, si dhe të tjerëve, e që është
në fazën e planifikimit.(29)

XIV.6. Sfidat gjatë implementimit të e-qeverisjes
Çështjet e mëposhtme të implementimit varen nga gjashtë nivelet e zhvillimit të
qeverisë dhe planit për arritjen e niveleve më të larta:
• Shpejtësia e transformimit. Shpejtësia e kalimit të qeverisjes nga faza 1 deri
te faza 6 e e-qeverisjes, ndryshon dhe zakonisht është një transformim i
ngadalshëm. Faktorët kyç që ndikojnë në shpejtësinë e këtij transformimi
lidhen me rezistencën e punëtorëve qeveritarë ndaj ndryshimeve, shkalla e
pranimit të shërbimeve elektronike nga ana e qytetarëve, buxheti i qeverisë
për e-qeverisje, dhe legjislacioni.
• Implementimi i G2B. G2B implementohet më lehtë se G2C. Në disa vende,
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aplikacionet G2B u huazohen (angl. outsourcing) kompanive private, në
këmbim të një provizioni nga transaksionet e realizuara, psh. në Hong Kong.
Shërbimet e llojit G2B kanë kursime kostosh të shpejta, dhe mund të jenë një
mënyrë e mirë për fillimin e e-qeverisjes.
Siguria dhe privaciteti. Qeveritë brengosen për mirëmbajtjen e sigurisë dhe
privacitetin e të dhënave të qytetarëve, sidomos në sferën e shëndetësisë.
Nga aspekti mjekësor, qasja e shpejtë në të dhënat pacientëve është primare,
dhe një gjë e tillë mundësohet nga Interneti dhe kartelat inteligjente, ndërsa
sigurimi i këtyre informacioneve është shumë i kushtueshëm. Vendosja se sa
duhet të investohet në sigurimin e të dhënave dhe sistemeve informative,
është një çështje mjaft sfiduese për menaxhmentin.
Aplikacionet pa tel (angl. wireless). Shumica e aplikacioneve pa tel janë të
llojit B2E, sidomos për të punësuarit që gjenden në teren, apo aplikacione të
llojit B2C, si psh. rasti i qytetit Bergen në Norvegji, i cili ofron shërbime pa tel
(angl. wireless), për shërbime turistike. Në të ardhmen mund të priten shumë
aplikacione të këtilla, prandaj duhet të merren parasysh plane për
transformime të kësaj natyre.
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Rasti studimor: CAMS online, e-qeverisja në Australi
Përpunoi autori bazuar në burimin: “e-commerce”, E.Turban, 2004, pp. 334, dhe nga Ueb faqet zyrtare:
doir..wa.gov.au/business dhe ecc.online.wa.gov.au/neps

Menaxhimi i kontratave në Australi
Fokusi i agjencisë qeveritare të Australisë Perëndimore për Kontrata dhe shërbime
menaxhmenti(CAMS), është gjetja e rrugëzgjidhjeve për menaxhimin online të
kontratave për sektorin publik. CAMS online, ju mundëson agjencive qeveritare të
shfletojnë kontratat ekzistuese, dhe të gjejnë ato më të përdorurat. Ky sistem
gjithashtu, i ndihmon furnitorët që duan ti shesin Qeverisë produkte apo shërbime.
Furnitorët mund të shohin tenderët aktivë në Ueb faqen e Buletinit të Informacioneve
për kontraktimet me Qeverinë e Australisë Perëndimore81, prej nga edhe mund të
shkarkojnë dokumentacionin e tenderit të caktuar.
CAMS online, ofron këshilla nga ekspertët e paanshëm, për tregtinë elektronike,
Internetin, dhe shërbimet satelitore, si dhe asistencë në mënyrën e krijimit të urave
ndërmjet nevojave teknologjike të sektorit publik, dhe ekspertizën e sektorit privat.
Kjo qendër ofron ndihmë të llojllojshme, dhe përkrahje për aktivitetet prokuruese të
Qeverisë.
Përkrahja e Aktiviteteve të tregtisë elektronike
Aktivitetet e tregtisë elektronike që hasen në Australinë Perëndimore përfshinë
tregjet elektronike për porositë dhe blerjet e Qeverisë. Klientët (qeveritarët) mund të
blejnë të mira dhe shërbime në Vend-tregtimin e CAMS-it në Internet, e cila ju ofron
atyre shërbime të ndryshme, që nga dërgesa e porosisë për blerje, deri te pranimi i
faturës dhe realizimi i pagesës për një produkt. E-tregu i Qeverisë së Australisë
Perëndimore, ofron katalogjet e furnitorëve, porositë elektronike, faturimin elektronik,
EFT82, pagesat me çeqe dhe pagesat me kartela kreditore. Në vitin 2002, Qeveria e
Viktorisë dhe Qeveria e Uellsit të ri jugor, kanë harxhuar mbi 500 milion USD në
Australinë Perëndimore, në sistemet e prokurimit elektronik të “sistemit të tregut
elektronik qeveritar”83.
Funksione tjera të tregtisë elektronike që mund të gjenden në Australinë
Perëndimore janë: ProcureLink, një shërbim i CAMS-it i cili i dërgon porositë
elektronike nëpërmjet rrjetit EDI84 deri te furnitori, një shërbim hibrid online i postësEDI Post, faksimile, dhe Interneti, SalesNet, me anë të të cilit Qeveria siguron
pagesat me anë të kartelave kreditore për shitjen e të mirave dhe shërbimeve
qeveritare nëpërmjet Internetit; dhe DataLink, e cila lejon transferin e të dhënave
duke përdorur një ambient të pastër për menaxhimin e mesazheve. DataLink është
një zgjedhje ideale për agjencitë qeveritare që kanë nevojë për shkëmbim të një
sasie të madhe informacionesh operacionale.
Trajnimi online
Përveç funksioneve G2B, Ueb faqja e lartpërmendur ofron edhe trajnime online për
qytetarët. Shërbimi me emrin Westlink, ju mundëson të rriturve trajnime dhe
programe edukative në distancë si dhe nëpër shkolla, duke përfshirë bashkësitë
rurale dhe regjionale. Një shërbim video konferencash, ofron linja të dyfishta
81

angl. Australia Government Contracting Information Board
EFT-Transferi Elektronik i Fondeve (Electronic Fond Transfer)
83
angl. Government Electronic Market system
84
EDI- Electronic Data Interchange (shkëmbimi elektronik i të dhënave)
82
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komunikimi audio dhe video, ashtu që të punësuarit qeveritarë të mund të
komunikojnë dhe të takohen së bashku në rrugë elektronike, edhe atë prej tetë
lokacionesh të ndryshme në të njëjtën kohë.
Qasje deri te qendra e shërbimeve online u jepet punëtorëve qeveritarë dhe
bizneseve të lidhura me Qeverinë, nëpërmjet Ueb faqes së CAMS-it:
dori..wa.gov.au/business.
Pyetje lidhur me rastin studimor:

1. Si realizohej menaxhimi i kontratave nëpërmjet veglave të tregtisë elektronike,
në Australinë Perëndimore?
2. Çfarë aktivitetesh të tregtisë elektronike ofron Qeveria e Australisë
Perëndimore?
3. Përshkruani trajnimin online të Australisë Perëndimore?
4. Cilat nga shërbimet e sipërpërmendura përdoren në vendin tonë, ndërsa për
ato aplikacione që nuk përdoren diskutoni, cilat do të ishin benefitet po të
implementoheshin sisteme të tilla në vendin tonë?
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Objektivat mësimore të kapitullit të pesëmbëdhjetë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Çka është e-mësimi dhe e-trajnimi
• Cilat janë të metat dhe përparësitë e e-mësimit
• Si mund të organizohet e-mësimi dhe e-trajnimi
• Si mund të organizohet e-mësimi në ndërmarrje
• Si mund të organizohet e-mësimi në shkolla dhe Universitete

XV. E-mësimi dhe e-trajnimi
E-mësimi dhe e-trajnimi, paraqesin mundësinë e mësimit në rrugë elektronike, apo
ndjekjen e trajnimeve të ndryshme nëpërmjet Internetit. Këto dy mundësi të rreja të
tregtisë elektronike, po bëhen gjithnjë e më shumë tërheqëse për biznes, sidomos
pas implementimit të projekteve të para nga ana e Universiteteve të mëdhaja
botërore si MIT, Harvard, dhe Stanford në SHBA, dhe Oxford në Angli. Sot, shumë
Universitete dhe institute të njohura botërore ofrojnë mundësi të mëdhaja për mësim
dhe trajnim në rrugë elektronike, deri edhe tek diplomimi në drejtime të ndryshme të
nivelit Baçelor dhe Master.
Nga ana tjetër, edhe institucionet private që organizojnë kurse në rrjet nuk mungojnë.
Në vendin tonë në mënyrë klasike nuk është zhvilluar ndonjë biznes i këtillë, por në
vendet tjera Evropiane kjo është shumë e përhapur. Një faqe Interneti ku mund të
ndiqen kurse në rrugë elektronike është www.eclasses.org.

Figura 46 Faqja zyrtare e UEJL-së
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XV.1. E-mësimi
E-mësimi paraqet dërgimin online të informatave për qëllime edukimi, trajnimi, ose
me qëllim të menaxhimit të njohurive apo dijeve85.
E-mësimi është një sistem i mbështetur në teknologjinë e Internetit, i cili bën të
mundshme qasjen në njohuri apo dije, për ata që kanë nevojë për të, kur ata kanë
nevojë për të, në cilindo vend, në cilëndo kohë.
E-mësimi është një mënyrë shumë e përshtatshme dhe shumë e dobishme si për
nga ambienti që lehtëson mësimin, për dallim nga mësimi nëpër shkolla, si dhe për
nga organizimi efikas dhe efiçent i trajnimeve nëpër organizata.

XV.1.1. Benefitet e e-mësimit
Në teori, ekzistojnë shumë benefite nga e-mësimi. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe shumë
mangësi, dhe kjo është një çështje mjaft e debatuar.
Benefitet e e-mësimit janë:
• Mund të eliminon barrierat kohore, të distancës, dhe statusit socioekonomik të
kandidatit,
• Mund të kursejë të holla në procesin e mësimdhënies (psh. reduktimi i
materialeve në letër, reduktimi i kohës për udhëtim, qasje më të lehtë deri tek
ekspertët, lejon një numër i madh studentësh të ndjekin orën njëkohësisht në
mënyrë simultane, etj.)
• Mundëson edukim sipas kërkesës apo nevojës,
• Lejon mësim të lirë sipas dëshirës, dhe bën mësimin më pak frustrues, etj.
Në erën e re të informimit, mundësitë për të mësuar përfshijnë një periudhë kohore
që shtrihet prej fëmijërisë e deri në moshë të shtyrë. Shkathtësitë dhe njohuritë kanë
nevojë gjithnjë e më shumë për rifreskim, me qëllim që njerëzit të jenë në hap me
kohën dhe t’ju bëjnë ballë me sukses ndryshimeve të ekonomisë së re, dhe kulturës
së re të punës. Përmbajtja e re e njohurive, teknologjitë dhe trendet në e-mësim, do
të ndihmonin vendet dhe organizatat e shumta që t’i përshtaten kërkesave të
ekonomisë së rrjetit, duke i edukuar qytetarët dhe punëtorët e tyre.

XV.1.2. Të metat e e-mësimit
E-mësimi, si edhe çdo aktivitet tjetër, ka të metat e veta. Një e metë e sajë përkon
me atë se mësimi në rrugë elektronike kërkon trajnim special për instruktorët, pajisje
speciale, dhe shërbime mbështetëse plotësuese (që do të thotë kosto më të larta).
Mungesa e interaksionit sy-më-sy mund të jetë faktor negativ për shumë mësues.
Testimi i njohurive mund të jetë vështirë i realizueshëm, mirëmbajtja dhe rifreskimi i
informatave kushton shumë. Gjithashtu ekziston një çështje që ka të bëjë me
rruajtjen e pronës intelektuale si dhe rruajtjen e studentëve.

85

përshtatur nga Efraim Turban, ‘e-commerce’ 2004
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Objektivat mësimore të kapitullit të gjashtëmbëdhjetë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Çka është tregtia elektronike e llojit C2C
• Cilat janë format më të shpeshta të modeleve biznesore C2C
• Çka janë ankandet elektronike dhe si organizohen ato
• Çka është sistemi i pagesave person-person
• Cilat janë shërbimet mbështetëse të tregtisë elektronike të llojit C2C

XVI. Tregtia elektronike e llojit konsumatori-drejtkonsumatorit (C2C)
Tregtia elektronike e llojit konsumatori-drejt-konsumatorit86 (C2C), ka të bëjë me
tregtinë elektronike që realizohet në mes dy individëve, pra si shitësi ashtu edhe
blerësi janë persona fizikë (jo biznese). C2C mund të realizohet në Internet në
mënyra dhe forma të ndryshme, njëra ndër modelet më të njohura të biznesit C2C
janë ankandet elektronike.

XVI.1. Ankandet elektronike C2C
Shitja dhe blerja në ankande po eksplodon gjithandej në tërë botën. Shumica e
ankandeve realizohen nga ndërmjetësit si psh. eBay.com. Sidoqoftë, shumë individë
po hapin ankandet e veta private. Psh., greatshoop.com ofron softuer për krijimin
online të ankandeve-reverze C2C. Konsumatorët mund të zgjedhin në mes
eBay.com dhe auctionanything.com, ose mund të përdorin faqe të specializuara siç
janë buyit.com ose bid2bid.com.
Realizmi i faqeve të këtilla private të specializuar nga ana e individëve të ndryshëm
është shumë e thjeshtë dhe kërkon pak kohë, prandaj edhe në Internet sot mund të
hasim me mijëra, mos të themi dhjetëra mijëra faqe të organizuara në formë të
ankandeve C2C.
Ankandet më hollësisht janë elaboruar në kapitullin e VI-të.

86

angl. Costumer-to-costumer (C2C) e-commerce
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Figura 47 Dërgesa e parave në Internet me anë të PayPal.com

XVI.2. Shërbimet personale
Ekzistojnë një sërë shërbimesh personale të qasshme në rrjet, si psh. avokatë,
ndihmës krahu, klube investimesh, shërbime takimesh, dhe shumë shërbime tjera.
Disa prej tyre janë publikuar në shtesa të veçanta në Internet, e disa të tjerë janë
vendosur në faqe dhe folderë të specializuar në Internet. Disa nga këto shërbime
janë pa pagesë, e disa të tjerë me tarifë. Megjithatë duhet të jemi shumë të
kujdesshëm përpara se të blejmë ndonjërin nga shërbimet personale të
lartpërmendura, sepse mund të jesh viktimë e keqpërdorimeve dhe krimeve
kibernetike, si psh., avokati online mund mos të jetë një ekspert ose mund të ndodhë
që mos ta dërgon fare shërbimin, etj.

XVI.3. Shërbimet mbështetëse për C2C
Kur individët blejnë produkte apo shërbime nga individët tjerë, ata, zakonisht blejnë
nga një person i huaj që nuk e njohin. Çështja e garantimit të kualitetit, pranimit të
pagesave, dhe preventimi nga mashtrimet, janë faktorët kritik për sukses të tregtisë
elektronike të tipit C2C. Shërbimet të cilat ndihmojnë tregtinë e llojit C2C, ofrohen
nga kompanitë e tilla si paypal.com të cilat mundësojnë realizimin e pagesave në
rrjet, dhe janë shtjelluar në kapitullin IV.
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Rasti studimor: eBay
eBay, faqja më e madhe e ankandeve në botë
Përshtati autori bazuar në: E.Turban, McLean, Wetherbe, “Information Technology for Management,
Transforming Organisations in the Digital Economy”, 4th Edition, 2004, pp.184, dhe publikimet për shtyp në
portalin eBay.com gjatë periudhës 2004-2008

eBay (ebay.com) është faqja më e madhe e ankandeve në botë, apo ankandi
elektronik më i popullarizuar në nivel botëror, dhe njëri nga bizneset elektronike më
profitabile. Kjo shtëpi e suksesshme e ankandit online, ka rrënjët e veta në
inovacionin mëse 50 vjeçar të dispenzerëve87 të sheqerkave “Pez”. Zonjushës
Pamela Kerr, një koleksionere e dispenzerëve të sheqerkave “Pez”, i lindi ideja e
shitjes së këtyre makinave nëpërmjet Internetit. Kur ajo ia rrëfeu idenë të dashurit të
sajë Pierre Omidyar një programer kompjuterësh, i cili do të bëhej më vonë edhe
burri i sajë, ai mbeti i fascinuar në çast nga kjo ide, e cila shumë shpejt do të bëhej
koncepti më famshëm i ankandeve në biznesin elektronik.

Figura 48 Faqja e ankandeve eBay.com

Në vitin 1995, çifti Omidyar krijoi kompaninë me emrin AuctionWeb. Më vonë e
riemëruar në eBay (duke iu referuar hapësirës bregdetare “Bay area” të qytetit San
Francisko), kompani kjo e cila që atëherë u bë shtëpia kryesore e ankandeve online,
87

Makinë për shitjen e sheqerkave e cila punon me monedha
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me miliona ankande unike në progres, dhe me mbi 500000 produkte të shtuara çdo
ditë. Ashtu si do të shohim në vazhdim, eBay sot është më shumë se një ankand
elektronik, por duhet potencuar se fillimi i suksesit ishte i lidhur ngushtë me ankandet
elektronike. Modeli biznesor i eBay-it, ishte të ofronte një infrastrukturë elektronike
për realizimin e shumicës së ankandeve të llojit C2C, edhe pse përfshin gjithashtu
edhe bizneset e vogla. Teknologjia zëvendëson drejtuesin e ankandit, si
ndërmjetësues ndërmjet shitësit dhe blerësit.
Në eBay, njerëzit mund të blejnë dhe shesin gati çdo gjë. Kompania mbledh një
provizion për anëtarësim që në fillim, plus një përqindje nga totali i shitjeve.
Provizioni i anëtarësimit ndryshon varësisht nga niveli i ekspozimit që pala dëshiron
të zërë produkti i tij. Psh. provizioni është më i madh nëse doni ta prezantoni
produktin tuaj si kryeartikull në rubrikën kryesore të kategorisë së produkteve të asaj
natyre, dhe edhe më shumë duhet të paguani nëse doni që produkti të prezantohet
në faqen kryesore të ankandit si kryeartikull.
Procesi i ankandit fillon kur shitësi plotëson informacionet e regjistrimit dhe vendosë
një përshkrim për pajisjen që nxjerr në shitje. Shitësi duhet patjetër të definon
shumën fillestare për produktin përpara se të vendosen bastet. Shitësi mund të
vendosë çmimin fillestar më të ulët se sa çmimi real i produktit, me qëllim që të
inkurajon blerësit të vendosin kërkesat apo bastet. Pasi të ketë mbaruar koha e
ankandit, blerësi që ka ofruar më shumë fiton ankandin, dhe pastaj me shitësin
merren vesh për mënyrën e pagesës, detalet e dërgesës, garancionin dhe detaje
tjera. eBay shërben si koordinues ndërmjet palëve, pra është një interfejs nëpërmjet
të cilit shitësit dhe blerësit mund të bëjnë biznes. eBay nuk ka një depo fizike e as
nuk merret me dërgesat, paketim apo shërbime tjera, të cilat shërbime detyrimisht
duhet ti kryejnë firmat si Amazon.com dhe shitësit tjerë të ngjashëm.
Pas disa vitesh të realizimit të suksesshëm të operacioneve dhembi 10 milion
përdorues të rregullt, eBay filloi me shitjen me pakicë të produkteve në rrugë
elektronike (e-tailing), më së shumti me çmime fikse. Deri në vitin 2003, eBay operoi
disa faqe të specializuara, siç janë eBay Motors, dhe mundësuan tregtinë “wireless”
apo pa tel. eBay gjithashtu operon një bursë biznesore ku bizneset e vogla dhe të
mesme mund të shesin dhe blejnë produkte të reja apo të përdorura, në kategorinë
B2B apo B2C. Për më tepër, half.com, shitorja elektronike e famshme, u bë pjesë e
eBay, si dhe PayPal.com, kompania e pagesave P2P (person-person).
eBay operon globalisht, duke mundësuar tregti ndërkombëtare. Faqet specifike në
bazë të vendeve të caktuara shtrihen në më tepër se 25 vende. Blerës nga më
shumë se 160 vende marrin pjesë në këto ankande. Përfundimisht, eBay operon në
rrafshin lokal: në SHBA ka mbi 60 faqe lokale të cilat ju mundësojnë blerësve të
gjejnë me lehtësi pajisjet që gjenden në afërsi të vendbanimit ku ata jetojnë, të
kërkojnë në mesin e produkteve që shiten lokalist dhe të takohen sy më sy me
shitësin nëse ka nevojë. Në vjeshtë të vitit 2002, eBay kishte afër 50 milion, dhe
sipas raporteve financiare të kompanisë, eBay kishte realizuar transaksione në vlerë
prej 14.87 miliardë USD po këtë vit. Ndërsa një vit më vonë, pra, në fund të vitit
2003, eBay kishte 65 milion përdorues të regjistruar, dhe afërsisht vlerë
transaksionesh prej 729USD për sekondë apo përafërsisht 23 miliardë USD në nivel
vjetor.88
Ndikimi i eBay-it në biznesin elektronik ishte shumë i madh. Themeluesit e këtij
biznesi, morën modelin e ankandit të thjeshtë, dhe duke përdorur Internetin e sollën
atë në ekranet e kompjuterëve të njerëzve në të gjithë botën. Ky model biznesi
vazhdimisht gjeneron të ardhura, dhe ofron sensin e komunitetit, një tërheqje që i
bën shitësit të kthehen përsëri. Si fakt le të përmendim se vendi ku njerëzit më së
88

Burimi: www.thebidfloor.com/ebay_facts.htm, vizituar me 13 April,2004
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shumti bëjnë biznes online në krahasim me atë fizik (offline), janë ankandet
elektronike. Për krahasim, shitja me pakicë në rrugë elektronike (e-tailing), është
vetëm 2% e shitjeve me pakicë në botën reale.
Pyetje lidhur me rastin studimor:

1. Vizitoni faqen e ankandit elektronik eBay.com, dhe tregoni cili është modeli i
tanishëm biznesor?
2. Ndani eksperiencat tuaja duke përdorur eBay.com apo ndonjë faqe ankandi të
ngjashme. Supozoni se: a). nxirrni në shitje një pajisje që ju posedoni dhe nuk
ju hyn në punë më, dhe b). jeni të interesuar të bleni një kamerë digjitale të
lirë. Çfarë alternativash te eBay do të kishit në konsideratë në këto dy raste?
Tregoni diferencën ndërmjet benefiteve që konsumatori pranon, sfidave dhe
kostot që konsumatori duhet të investon që të merr produktin apo shërbimin?
Krahasoni të dy alternativat?
3. Realizoni një SWOT analizë të eBay-it?, Cilat janë perspektivat e kompanisë
eBay.com?
4. Cili është roli i www.bidnapper.com dhe www.auctionstealer.com, lidhur me
eBay.com?
5. Ku qëndron përparësia e eBay në krahasim me Amazon.com?
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Objektivat mësimore të kapitullit të shtatëmbëdhjetë:
Në këtë kapitull do të mund të mësoni:
• Cili është dallimi ndërmjet tregtisë elektronike të zakonshme dhe tregtisë
elektronike mobile
• Çka është tregtia elektronike mobile dhe si mund të realizohet,
• Cilat janë përparësitë e përdorimit të teknologjisë mobile në ndërmarrje,
• Çka është tregtia elektronike bazuar në lokacion ,
• Si mund të përdoren teknologjitë mobile për të përmirësuar mirëqenien e
popullsisë së një vendi

XVII. Tregtia elektronike mobile dhe tregtia elektronike e
bazuar në lokacion
Tregtia elektronike mobile dhe variantet përcjellëse të saja, janë njëra nga zhvillimet
më interesante të tregtisë elektronike. Nëpër gjithë botën ndërmarrjet po pranojnë
teknologjitë kompjuterike mobile me një shkallë rritëse marramendëse. Ato përdorin
harduer mobil dhe aplikacione për punë kompjuterike pa tel. Adoptimi i këtyre
teknologjive ka rezultuar me ngritje të produktivitetit dhe gjenerim shtesë të të
ardhurave, përderisa çmimi i teknologjisë po bjen vazhdimisht. Me rastin e
mobilizimit, teknologjinë fjalë po revolucionarizon mënyrën e punës së njeriut.
Organizatat po përkrahin teknologjitë kompjuterike mobile për disa arsye:
•
•
•
•

Përmirëson produktivitetin e punëtorëve në vendin e punës,
Telekomunikacioni po përkrahë gjithnjë e më shumë pajisjet mobile,
Shumica e aplikacioneve mund të përdoren si online ashtu edhe online,
Çmimi i pajisjeve kompjuterike mobile gjithnjë e më shumë po bjen, përderisa
mundësitë e tyre gjithnjë e mëshomë rriten.

XVII.1. Tregtia elektronike mobile (m-tregtia)
Tregtia elektronike mobile (m-tregtia89), i referohet realizimit të tregtisë elektronike nga
pajisjet mobile kompjuterike, siç janë: telefonat celularë, PDA90-të, etj., e të cilat
zakonisht lidhen nëpërmjet rrjeteve pa tel. Numri i telefonave celular në përdorim, sipas
grupacionit për hulumtime dhe kërkime shkencore ‘Gartner’, ka kaluar 1.3 miliardë copë
deri në fund të vitit 2004. Gjithashtu, rreth një milion PDA shiten pothuajse çdo vit në
tërë botën.
89
90

angl. M-commerce
PDA rrjedh nga anglishtja Personal Data Asistant, që d.t.th., Asistent Personal i të dhënave.
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Të gjitha pajisjet e lartpërmendura mund të lidhen në Internet, me çka e bëjnë të
mundur realizimin e transaksioneve nga cilido pozicion, apo lokacion, ku gjendet
përdoruesi i një pajisje të tillë komunikuese. Për më tepër, mund të përmendim se një
numër gjithnjë e më i madh punëtorësh korporatash po punojnë nga shtëpitë e tyre në
rrugë mobile, në faqet e klientëve, ose në rrugë duke udhëtuar. Gjithnjë, sipas
GartnerGroup91, 30 deri 50 për qind e të gjithë punëtorëve në vendet në zhvillim do
të jenë mobilë, pra do të posedojnë nga një pajisje mobile elektronike, së paku një
pjesë të kohës, deri në vitin 2010. Këto punëtorë kanë nevojë për kollaborim dhe
komunikim me punëtorët nëpër zyra, dhe do të kenë nevojë të kenë qasje në të
dhënat e korporatës, shpejt dhe përshtatshëm. Një mundësi të tillë mund të ofrohet
vetëm nga tregtia elektronike mobile që e elaboruam më lartë.

XVII.1.1. Përparësitë e tregtisë elektronike mobile
Përparësitë e tregtisë elektronike mobile janë të shumta, por në përgjithësi dy prej tyre
mund ti veçojmë, ato janë lëvizshmëria dhe qasshmëria.
Mobiliteti apo lëvizshmëria ka të bëjë me faktin se Interneti udhëton bashkë me
përdoruesin apo konsumatorin. Pra, tregtia elektronike mobile po lulëzon pasi që
teknologjia e komunikimit pa tel ju ofron konsumatorëve informata nga çfarëdo
lokacioni. Kjo u lejon punëtorëve që më lehtë të kontaktojnë me zyrat e tyre të punës,
pa marrë parasysh vendndodhjen e tyre, si dhe ju ofron konsumatorëve të blejnë nga
cilido vend që ka qasje në rrjetin global.
Aritshmëria, nënkupton atë se njerëzit mund të kontaktohen dhe të kontaktojnë në çdo
kohë, fakt ky i cili për pjesën dërmuese të njerëzve paraqet komfor për mënyrën e re
moderne të të jetuarit. Këto dy karakteristika, mobiliteti dhe qasshmëria, i tejkalojnë
barrierat gjeografike dhe ato kohore. Si rezultat i kësaj, pajisjet mobile mund të përdoren
me qëllim që individët të marrin dhe shkëmbejnë informata në kohë reale, dhe të
komunikojnë nga cilido vend, në çfarëdo kohe.
Pajisjet mobile kanë bërë të mundur realizimin e tregtisë elektronike të bazuar në
lokacion, që ndryshe quhet edhe L-tregtia. Tregtia elektronike e bazuar në
lokacion, dërgon informata për produktet dhe shërbimet varësisht nga lokacioni ku
ju dhe pajisja juaj mobile gjenden për momentin. Psh., shumë pajisje për
navigacion që përdorin sistemin GPS92, mund të tregojnë pozicionin se ku ne
gjendemi në hartë dhe se cilat institucione, shërbime, etj., gjenden rreth nesh. Në
disa vende është e mundshme që të marrim informata për orarin e qarkullimit të
mjeteve të transportit publik. Nga ana tjetër, në disa vende evropiane është e
mundshme që të bëjmë pagesa për vend parkimin që kemi nxënë në qytet, vetëm
duke i dërguar një sms mesazh me anë të mobilit celular, pajisjes së posaçme të
vendosur përpara veturës sonë në vendparkim. Sisteme të tjera për lokalizim,
varësisht nga vendndodhja juaj, do t’ju dërgojnë mesazhe me reklama për
produktet dhe shërbimet të cilat ofrohen nga një biznes afër vendndodhjes suaj.
Këto ishin vetëm disa nga shumë mundësitë për biznes, e që janë bërë të
mundshme falë teknologjive të reja mobile për komunikim.

XVII.1.2. Aplikacionet e tregtisë elektronike mobile
Pasi që kemi elaboruar më gjerësisht për përparësitë e teknologjive mobile në
realizimin e modeleve të reja të biznesit, në vazhdim po ju prezantojmë disa
aplikacione të tregtisë elektronike mobile:
91
92

Burimi: www.gartner.org
Angl. GPS- Global Positioning System, Sistemi Global i Pozicionimit
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Aktivitetet bankare në rrjet, janë nga shërbimet më të reja në industrinë bankare
dhe po zhvillohen me një ritëm të shpejtë gjithandej globit. Sa për ilustrim le të
përmendim ‘CityBank’, e cila mjaft me sukses i përkrahë shërbimet bankare
mobile në HongKong, Singapor dhe disa vende tjera.
Mikropagesat. Konsumatorët në Japoni ka kohë që përdorin telefonat celularë
për të paguar për parkim, për larje veturash, për blerjen e pijeve freskuese nga
frigoriferët automatikë. Mundësi të ngjashme ekzistojnë në Francë, Gjermani,
Danimarkë, dhe vende tjera evropiane.
Bixhozi online, mund të jetë gjithashtu i mundshëm me anë të pajisjeve mobile,
psh., në Angli, disa biznese ofrojnë mundësi për bixhoz online.
Porositja dhe shërbimet. Disa kompani, si psh., Barnes&Noble, kanë krijuar
shërbime për PDA-të dhe telefonat celular, ashtu që ju mundësohet përdoruesve
të shkarkojnë (angl. download) videoklipet e tyre muzikore më të preferuara, si
dhe të blejnë libra.
Ankandet online. Ekzistojnë disa kompani të cilat ju mundësojnë klientëve të tyre
të marrin pjesë në ankande, të hapin llogari në faqet e tyre të Internetit, duke
përdorur telefonat celular, si psh., eBay.com, QXL.com, etj.
Aplikacionet e llojit biznesi-drejt-biznesit. Punëtorët mobilë, mund të merren me
punët e tyre në depo duke përdorur pajisje mobile për identifikim të inventarit,
apo të pranojnë porosi përderisa gjenden në teren. Kështu Interneti mund të
bëhet një depo e informatave të kompanisë, dhe një depo virtuale e produkteve
dhe shërbimeve.
Shitja e letrave me vlerë online. Shitblerja e letrave me vlerë mund të realizohet
gjithandej botës me anë të telefonave mobilë. Psh., ‘Dagens Industri’ nga
Suedia u lejon parapaguesve të vetë që të tregtojnë letra me vlerë në Berzën e
Stokholmit, dhe të pranojnë informata me anë të PDA-ve. Tregtia elektronike u
lejon përdoruesve të mobilëve celular të tregtojnë letra me vlerë edhe në shumë
vende tjera në botë, si në Kore, SHBA,e etj.
Portalet mobile. i-mode (nttdocomo.com) është një shërbim pa tel i cili u
themelua në Japoni kah fundi i vitit 1999. Me disa klikime në pajisjen mobile
(handset), përdoruesit mund të realizojnë aktivitete të ndryshme, që variojnë nga
tregtimet online të letrave me vlerë dhe realizimi i aktiviteteve bankare në rrjet,
deri tek blerja e biletave të udhëtimeve. Klientët gjithashtu munden edhe të
dërgojnë dhe pranojnë fotografi me ngjyra nëpërmjet i-mode, gjithashtu edhe
mund të ndjekin orarin e qarkullimit të automjeteve të transportit publik. Ky
shërbim arriti numrin rekord prej 40 milion përdoruesve deri kah fundi i vitit
2003.93

Implementimi i tregtisë elektronike mobile kërkon infrastrukturë adekuate moderne,
duke filluar nga konfiguracionet harduerike (telefonat celularë, PDA-të, etj), softuerë
(sisteme operative, Shfletues (brouserë), softuerë aplikativë, etj.), deri tek
mediumet transmetuese pa tel si psh., satelitët.
Mirë është të përmendet, se si çdo teknologji e mëparshme edhe kjo teknologji e re
ka disa limitime, disa nga këto limitime mund të jenë: mungesa e protokolleve
standarde për siguri, valë të pamjaftueshme, kosto e lartë e licencave, harxhim i
lartë i energjisë (mbushja frekuente e baterive), dhe dëme të mundshme
shëndetësore nga valët elektromagnetike.

93

burimi: ‘Gartner Research’
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Pyetje për diskutim:
1. Definoni tregtinë elektronike mobile dhe kompjuterizimin mobil?
2. Cili është dallimi ndërmjet tregtisë elektronike mobile dhe tregtisë elektronike
të zakonshme?
3. Definoni modelin biznesor të portalit mobil docomo.com?
4. Definoni tregtinë elektronike të bazuar në lokacion?
5. Tregoni një shembull ku përdoret tregtia elektronike e bazuar në lokacion në
vendin ku ju jetoni? Nëse nuk përdoret, jepni një ide se si mund të përdoret
dhe ku?
6. Cilat janë disa nga shumë shërbimet e ofruara për m-tregti nga operatori më i
madh mobil i vendit tuaj?

Rasti studimor: Pepsi
Rritja e produktivitetit në kompaninë Pepsi nëpërmjet teknologjisë pa tel (wireless)
Burimi: pbg.com
Grupacioni Pepsi Bottling (PBG.com), prodhuesi më i madh, shitësi dhe distributori i
pijes Pepsi-Cola, ka një mal punë rreth mirëmbajtjes së stoqeve të pijeve,
mirëmbajtja e makinave për mbushjen e pijeve, si dhe procedimin e një sasie shumë
të madhe dokumentacionesh lidhur me shitjen, dhe porositjen e pjesëve shtesë për
riparimin e makinerive me rastin prishjeve. Në secilin rast kur ndonjëra nga mijëra
makinat ndalojnë apo pësojnë dëmtime dhe prodhimi ndalon, kompania pëson
humbje në profit dhe të ardhura.
Në vitin 2002, kompania pajisi të gjithë teknikët e makinave me pajisje pa tel të
lidhura në një rrjet të gjerë pa tel (angl. Wireless wide area network (WWAN)). Kjo
pajisje portabël quhej Melard Sidearm (e prodhuar nga Melard Technologies,
melard.com) , dhe është e disejnuar të punojë në disa platforma pa tel (wireless).
iAnywhere (nga Sybase Inc., sybase.com) ofron aplikacionin e databazës mobile, e
cila ju lejon komunikim pa tel në kohë reale në gjithë territorin e SHBA-ve. Baza e të
dhënave përfshin inventarin e pjesëve rezerve, në secilin nga mjetet transportuese të
servisit, ashtu që dispeçerët e dinë se kujt i duhet pjesë rezervë dhe ku duhet ta
dërgojnë mjetin transportues me pjesë rezervë, pra, gjithmonë duke ndjekur
vendndodhjen e mjeteve. Gjithashtu, ekziston edhe një sistem qendror i cili
mirëmban të gjithë inventarin. Kompania është në gjendje të ndjekë punën dhe
itinerarin e çdo mjeti, pajisjet e harxhuara, etj., në çdo moment në kohë reale, duke
përdorur sistemin e pozicionimit global (GPS). Kjo bën organizimin dhe dërgimin
shumë më efektiv.
Në verën e vitit 2002, vetëm rreth 700 teknikë përdorën sistemin pa tel, por kompania
veçse kursente 7 milion USD në vit. Secili nga këta teknikë, ishin në gjendje të
përgjigjeshin një thirrjeje më shumë se sa më parë. PBG ofroi shërbimin e sistemit pa
tel edhe për mijëra teknik deri në vitin 2006.
Pyetje lidhur me rastin studimor:

1. Cilat ishin mundësitë e pajisjeve portabël pa tel, të përdorura nga Pepsi?
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2. Si lidheshin pajisjet mobile me dërgesat dhe bazën e të dhënave?
3. Ky rast ka të bëjë me përdorimin e pajisjeve mobile për servisimin e makinave
për mbushjen e pijeve freskuese. Në çfarë mënyrash, mund të ndihmojnë
teknologjitë pa tel (wireless) në rregullimin e stoqeve të këtyre makinave?
4. Shpjegoni një rast ku ju mundeni të përdorni teknologjinë mobile në vendin e
punës ku ju punoni, apo në jetën e përditshme si student?
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