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Pse neve? 
Pse duhet të zgjedhni Epsilonin? 

Përzgjedhja e një Sistemi për Menaxhimin e Bizneseve është shumë e 

rëndësishme. Në këtë mënyrë po i listojmë disa nga veçoritë të cilat i përkrah 

sistemi jonë, por të cilat nuk janë të vetmet: 

 Menaxhimi i Artikujve 
 Menaxhimi i Subjekteve 
 Menaxhimi i Shitjeve dhe Blerjeve 
 Menaxhimi i Pagesave 
 Menaxhimi i Inventareve dhe Stoqeve 
 Gjenerimi i Raporteve 
 Formularë dhe fatura të përshtatura 

 

Ky dokumentim është gjithnjë në zhvillim. Nëse nuk keni qenë këtu për një kohë, 
mbase ju duhet ta rishikoni dokumentimin. 
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Hyrje 
Ju falenderojmë që zgjodhët Epsilonin. Me të vërtetë e vlerësojmë këtë dhe do jemi 
gjithmonë të gatshëm t'ju ndihmojmë! 

Ju lutemi lexoni me kujdes dokumentimin e mëposhtëm në mënyrë që të mund ta 
përdorni Softuerin në mënyrën më të lehtë dhe të shpejtë të mundshme. 

Epsiloni është një sistem për menaxhimin e të gjitha llojeve të bizneseve dhe që 
ofron mundësinë për organizim më të mirë të shitje-blerjeve, projekteve, inventareve 
dhe stoqeve, prodhimtarisë, financave në mesin e shumë të tjerave. Në thelb, 
Epsiloni ju ndihmon që të gjitha punët rreth kontabilitetit t’i kryeni në mënyrë efikase. 

Epsiloni është ndërtuar me PHP duke përdorur Laravelin kombinuar me Vue.js për 
pjesën frontale. Kjo, jo vetëm që e bënë Sistemin tonë më praktik, por edhe tejet të 
shpejtë. 
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Koncepte Bazike 
Në këtë kapitull, do të mësojmë rreth koncepteve themelore të kontabilitetit dhe 

menaxhimit të inventarit duke përfshirë edhe disa njohuri themelore rreth Taksave të 

Shitjeve dhe TVSH-së. 

Kontabiliteti 

Motivi kryesor për të bërë biznes është përfitimi. Për ta ditur fitimin e fituar ose 
humbjen e pësuar në një periudhë të caktuar, është e nevojshme të regjistrohen 
transaksionet financiare për të njëjtën periudhë. Kontabiliteti financiar është një mjet 
efektiv për të regjistruar, klasifikuar dhe përmbledhur transaksionet financiare. 
Kontabiliteti është arti i regjistrimit, klasifikimit dhe përmbledhjes së transaksioneve 
financiare dhe analizimit & interpretimit të rezultateve të tyre. Për të ruajtur 
uniformitetin në kontabilitet, ndiqen disa parime të kontabilitetit. Parimet e 
kontabilitetit përbëhen nga konceptet e kontabilitetit dhe konventat e kontabilitetit. 

Kontabiliteti është një gjuhë biznesi që përdoret për të komunikuar informacionin 
financiar të biznesit tek njerëzit e interesuar. Kjo e bën të rëndësishme që 
kontabiliteti të bazohet në koncepte të caktuara. Këto koncepte nënkuptojnë 
supozimet ose kushtet e nevojshme mbi të cilat bazohet kontabiliteti. Këto mund të 
renditen si:  

 Koncepti i Entitetit të Biznesit 
 Koncepti i Aspektit të Dyfishtë 
 Koncepti i Periudhës së Kontabilitetit 

Tani që i kemi diskutuar parimet e Kontabilitetit, le të kalojmë te termet e 
kontabilitetit që përdoren më shpesh. 

Kontoja 

Një Konto është një rekord i përmbledhur i transaksioneve të ndryshme që kanë të 
bëjnë me një krye-konto të veçantë. Zakonisht referohet si Kontoja e Librit Kryesor. 

Debiti & Krediti 

Termet debi dhe kredit i referohen shtesave ose zbritjeve nga një konto. Debi është 
një term kontabël që do të thotë 'të kesh borxh'. Përdoret për të përshkruar një 
pagesë, borxh ose një hyrje në regjistrimin e një transaksioni, efekti i së cilës është 
të zvogëlojë një detyrim, të hyrat ose kapitalin e kontos, apo edhe të rris një aset 
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ose konto të shpenzimit. Krediti është e kundërta e debitit. Është një term kontabël 
që përdoret për të përshkruar një hyrje që rrit një llogari të të ardhurave, detyrimeve 
ose kontos së kapitalit dhe zvogëlon një llogari shpenzimi ose aseti. 

Detyrimet 

Një detyrim mund të përcaktohet si diçka që një biznes i ka borxh një pale të tretë në 
formën e një detyrimi për të paguar. Për shembull, kur një hua merret nga një bankë 
ose një institucion financiar ngre një detyrim për biznesin. 

Kapitali 

Kapitali është paraja që pronari investon për të filluar biznesin dhe mund të kërkojë 
nga biznesi. Kështu, për biznesin është një detyrim ndaj pronarit pasi pronari është 
një entitet i veçantë nga biznesi. Mund të përkufizohet gjithashtu si diferencë 
pozitive e aseteve mbi detyrimet. 

Të ardhurat 

Të ardhurat janë para të marra nga një person ose organizatë për shkak të 
përpjekjeve ose punës së bërë nga personi. Me fjalë të tjera, është kthimi i punës së 
bërë ose kthimi i investimeve. 

Shpenzimet 

Shpenzimi është shuma e shpenzuar për të prodhuar dhe shitur mallrat dhe 
shërbimet, të cilat prodhojnë të ardhura. 

Debitori 

Një debitor është një person ose biznes që i detyrohet para (të holla) një biznesi 
tjetër. 

Kreditori 

Kreditori është një person ose biznes të cilit i detyrohet para (të holla) një biznes 
tjetër. 

Stoku 

Stoku i referohet mallrave të pashitura në një datë të caktuar. Stoku mund të jetë 
stok i hapur, apo edhe stok i mbyllur. Stoqet e hapura janë stoqet e pashitura në 
fillim të periudhës së kontabilitetit, ndërsa stoqet e mbyllura i referohen stoqeve të 
pashitura në fund të periudhës së kontabilitetit. 



SDS EPSILON 

- 10 - 
 

Saldo 

Ndryshimi ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve në llogarinë e një ndërmarrjeje, 
të një institucioni etj. 

Inventari 

Në një skenar të përgjithshëm të biznesit, menaxhimi i inventarit është një pjesë 
integrale që ndihmon në mbarëvajtjen e biznesit dhe në përcaktimin e mungesës / 
tepricës së aksioneve në çdo kohë të caktuar. Inventari përfshin stokun e lëndës së 
parë; mallra gjysmë të gatshme dhe mallra të gatshme. Menaxhimi i inventarit 
nënkupton mbajtjen e një regjistri të saktë të aksioneve hyrëse dhe dalëse. 

Kompanitë mund të jenë të dy llojeve, Tregtuese dhe Prodhuese. Detyra e 
mirëmbajtjes së inventarit, me njohjen paraprake të materialit të kërkuar për 
prodhimin e një produkti, mungesën ose tejkalimin e stokut, koston e përfshirë në 
procesin e prodhimit dhe stokun në dorë quhet Menaxhim i Inventarit. Menaxhimi i 
Inventarit formon një pjesë kryesore të çdo biznesi. 

Taksa e Shitjes dhe TVSH-ja 

Dallimi kryesor midis Taksës së Shitjes dhe TVSH-së është në mënyrën e 
mbledhjes së taksës. Në rastin e Taksës së Shitjes, taksa zakonisht merret në pikën 
e parë ose në pikën e fundit në zinxhirin e prodhimit dhe shpërndarjes. Në rast të 
TVSH-së, tatimi vendoset në secilën pikë të zinxhirit të prodhimit dhe shpërndarjes. 
TVSH-ja është forma e shkurtuar për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. 

Fatura 

Fatura është një deklarim i ngritur nga shitësi i mallrave mbi blerësin e mallrave në 
lidhje me mallrat e shitura. 

Rabati 

Rabati është një rimbursim i pjesshëm për dikë që ka paguar shumë para për 
taksën, apo ndonjë shërbim tjetër. 
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Kyqja në sistem 
Si të kyqemi në sistem? 

 

Për t’u kyqur në ERP-në tonë, ju duhet një e-mail adresë valide e regjistruar 

paraprakisht në sistem dhe një fjalëkalim. Pas kësaj ju shfaqet ballina kryesore ku 

mes të tjerash ju shfaqen informata të ndryshe si “100 aktivitetet e fundit” dhe disa 

statistika të tjera. 
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Në rast se keni harruar fjalëkalimin, për ta rikthyer atë ju duhet të klikoni Keni 

harruar fjalëkalimin? e cila gjendet nën butonin Kyqu ku më pastaj ju shfaqet fusha 

për ta shkruar emailin tuaj. Pas kësaj nëse jeni pjesë e sistemit, ju do të pranoni një 

link në emailin tuaj për ta rivendosur fjalëkalimin e ri. 
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Shiriti për Navigim 

 
Në anën e majt të ueb aplikacionit gjendet shiriti për navigim, i cili na mundëson që 
të lundrojmë në module të ndryshme të sistemit Epsilon. 

Për ta fshehur shiritin e navigimit mund të klikoni butonin , ndërsa për 

ta  

shfaqur atë klikojmë . 
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Artikujt 

 
Moduli Artikujt u mundëson përdoruesve menaxhimin, regjistrimin, modifikimin dhe 
kontrollin e plotë në kohë reale të artikujve dhe depove të biznesit për blerje dhe 
shitje. Përdoruesi zgjedh të gjitha specifikat e artikullit: prodhuesin, njësinë matëse, 
brendet, klasifikimet, tipet, çmimoret, tarifën tatimore, projektet për të cilin bleni, 
kodet e rabateve ose grupimin e tyre. 

Ky seksion përmban në vete disa nënopsione, si dhe pjesën ku listohen të gjithë 
artikujt e krijuar më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë të miut në njërin 
nga artikujt e krijuar, na mundësohet që të bëjmë editime të ndryshme, apo edhe ta 
fshijmë artikullin në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që artikujt e listuar t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë butonin 
EXCEL. 

Në pjesën e Listës Ndihmëse gjenden nën kategoritë: 

 Krijo Artikull 
 Njësitë Matëse 
 Prodhuesit 
 Brendet 
 Klasifikimet 
 Tipet 
 Çmimoret 
 Tarifat Tatimore 
 Projektet 
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 Qendrat e Kostos 
 Kodet e Rabateve 
 Kodet e Rabat Grupeve 

Krijo Artikull 

 

 

Opsioni Krijo Artikull përmban dy pjesë kryesore: Detajet dhe nënopsionet ku 
përfshihen Informatat bazë, Veçoritë, Çmimoret, Njësitë matëse, Lista e paketimit, 
Lokacionet, Bashkangjitjet dhe Informatat shtesë. 

Ndërsa fushat të cilat janë domosdosmërisht të kërkuara për t’u plotësuar janë: 
Shifra, Emri, Barkodi, Njësia matëse, Tipi (Informatat bazë) dhe Tarifa e TVSH-së 
(Informatat bazë). 

Pas plotësimit me të dhëna të fushave në fjalë, për ta ruajtur artikullin e krijuar, 
klikojmë butonin SHTO. 
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Njësitë Matëse 

 

Nënkategoria Njësitë Matëse përbëhet nga lista e njësive të krijuara, si dhe dy 
butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të 
një njësie të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi njësinë matëse 
e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 

Prodhuesit 

 

Nënkategoria Prodhuesit përbëhet nga lista e prodhuesve të krijuara më parë, si dhe 
dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për 
shtim të një prodhuesi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi 
prodhuesin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 

Brendet 

 

Nënkategoria Brendet përbëhet nga lista e brendeve të krijuara më parë, si dhe dy 
butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të 
një brendi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi prodhuesin i cili 
është i listuar. 
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Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim, ndërsa Fotografia është 
opsionale! 
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Klasifikimet 

 

Nënkategoria Klasifikimet përbëhet nga lista e klasifikimeve të krijuara më parë, si 
dhe dy butonave: EDITO për editim, dhe SHTO për shtim të një klasifikimi të ri. Për 
fshirje duhet të klikojmë mbi butonin EDITO e pastaj na shfaqet forma ku ndër të 
tjara gjendet edhe butoni për fshirje. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim, ndërsa fusha Prindi është 
opsionale! 
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Tipet 

 

Nënkategoria Tipet përbëhet nga lista e tipeve të krijuara më parë, si dhe dy 
butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të 
një tipi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi tipin i cili është i 
listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi, Emri, Konto e stokut, Konto e të hyrave, Konto e Kostos dhe Tipi janë 
të kërkuara për plotësim! Fushat Konto e stokut, Konto e të hyrave dhe Konto e 
Kostos duhen të mbushen me numra, ndërsa me klikim mbi fushën Tipi, na hapet 
një nëndritare ku na mundësohet të zgjedhet tipi i dëshiruar. 
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Çmimoret 

 

Nënkategoria Çmimoret përbëhet nga lista e çmimoreve të krijuara më parë, si dhe 
dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për 
shtim të një çmimoreje të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi 
çmimoren e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 

Tarifat Tatimore 
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Nënkategoria Tarifat tatimore përbëhet nga lista e tarifave, si dhe butoni EXCEL për 
eksport të listes në skedar të jashtëm. 

Projektet 

 

Nënkategoria Projektet përbëhet nga lista e projekteve të krijuara më parë, si dhe dy 
butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të 
një projekti të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi projektin i cili 
është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi, Emri, Data e fillimit dhe Data e mbarimit janë të kërkuara për plotësim! 
Fusha Koeficienti TVSH duhet të plotësohet me numra, ndërsa Koeficienti i TVSH 
(aktive) jep mundësinë që të zgjedhim nëse dëshirojmë që këtë koeficient ta bëjmë 
aktiv ose joaktiv. 
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Qendra e Kostos 

 

Nënkategoria Qendra e kostos përbëhet nga lista e qendrave të krijuara më parë, si 
dhe dy butonat: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për 
shtim të një qendreje të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi 
qendren e kostos e cili është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 

Kodet e Rabateve 

 

Nënkategoria Kodet e rabateve përbëhet nga lista e kodeve të krijuara më parë, si 
dhe dy butonat: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për 
shtim të një kodi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi kodin e 
rabatit i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 

Kodet e Rabat Grupeve 

 

Nënkategoria Kodet e rabat grupeve përbëhet nga lista e kodeve të krijuara më 
parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe 
SHTO për shtim të një kodi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë 
mbi kodin e rabat grupit i cili është i listuar. 
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Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Kodi, Emri, Koeficienti i shitjes dhe Koeficienti i blerjes janë të kërkuara për 
plotësim! Fushat Koeficienti i shitjes dhe Koeficienti i blerjes duhet të plotësohet me 
numra. 
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Subjektet 

 
Moduli Subjektet mundëson t’i ndani rolet e klientëve, nëse ata janë blerës apo 
furnitorë. Ju do të mund të menaxhoni punëtorët e kompanisë,  lokacionet, 
automjetet, apo edhe bankat. Po ashtu, do të mund të caktoni kushtet për blerës 
dhe për furnitorë. 

Ky seksion përmban në vete disa nënopsione, si dhe pjesën ku listohen të gjitha 
subjektet e krijuar më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë të miut në njërin 
nga subjektet e krijuara, na mundësohet që të bëjmë editime të ndryshme, apo edhe 
ta fshijmë subjektin në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që subjektet e listuar t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL. 

Në pjesën Veprimet gjenden nën kategoritë: 

 Krijo Subjekt 
 Komunikimet 
 Çmimoret 
 Klasifikimet 
 Kushtet për Blerës 
 Kushtet për Furnitorë 
 Bankat 
 Punëtorët 
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 Mënyrat e pagesës 
 Segmentet 
 Adresat e Liferimit 
 Automjetet 
 Lokacionet 

Krijo Subjekt 
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Opsioni Krijo Subjekt përmban dy pjesë kryesore: Detajet dhe nënopsionet ku 
përfshihen Informatat bazë, Veçoritë, Kontrata, Rabatet për prodhues, Rabatet / 
Aksionet, Pajisjet, Bashkangjitjet dhe Informatat shtesë. 

Ndërsa fushat të cilat janë domosdosmërisht të kërkuara për t’u plotësuar janë: Kodi 
dhe Emri. 

Pas plotësimit me të dhëna të fushave në fjalë, për ta ruajtur artikullin e krijuar, 
klikojmë butonin SHTO. 

Komunikimet 

 

Nënkategoria Komunikimet përbëhet nga lista e komunikimeve të krijuara më parë, 
si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO 
për shtim të një komunikimi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë 
mbi komunikimin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Subjekti, Data e regjistrimit, Statusi dhe Komenti janë të kërkuara për 
plotësim! Ndërsa, fushat Referenca, Data e rikujtimit, Tipi dhe Data e skadencës 
janë opsionale. 
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Çmimoret 

 

Nënkategoria Çmimoret përbëhet nga lista e çmimoreve të krijuara më parë, si dhe 
dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për 
shtim të një çmimoreje të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi 
çmimoren e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 



SDS EPSILON 

- 37 - 
 

 

Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 

Klasifikimet 
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Nënkategoria Klasifikimet përbëhet nga lista e klasifikimeve të krijuara më parë, si 
dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për 
shtim të një klasifikimi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi 
klasifikimin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 
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Kushtet për Blerës 

 

Nënkategoria Kushtet për blerës përbëhet nga lista e kushteve të krijuara më parë, 
si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO 
për shtim të një kushti të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi 
kushtin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 



SDS EPSILON 

- 40 - 
 

 

Fushat Kodi, Emri, Kamata (Skadimi fatura), Ditët (Skadimi fatura), Zbritja (Skadimi zbritja) 
dhe Ditët e skadimit të zbritjes (Skadimi zbritja) janë të kërkuara për plotësim! Ndërsa 
Përshkrimi i faturës së bashku me Skanencën në ditë të caktuara janë fusha 
opsionale. 
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Fushat Kamata (Skadimi fatura), Ditët (Skadimi fatura), Zbritja (Skadimi zbritja) dhe Ditët e 
skadimit të zbritjes (Skadimi zbritja) duhen plotësuar me numra. 

Ditët e zbritejs duhet të jetë numër i plotë dhe në mes të numrave 1 dhe 5. 

Kushtet për Furnitorë 

 

Nënkategoria Kushtet për furnitorë përbëhet nga lista e kushteve të krijuara më 
parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe 
SHTO për shtim të një kushti të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë 
mbi kushtin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Të gjitah fushat janë të kërkuara për plotësim. 

Fushat Ditët, Zbritja dhe Skadimi në faturë (ditë) duhen plotësuar me numra. 
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Bankat 

 

Nënkategoria Bankat përbëhet nga lista e bankave të krijuara më parë, si dhe dy 
butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të 
një banke të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi bankën e cila 
është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim e cila ka tri pjesë: Informatat 
bazë, Logo dhe Informatat shtesë: 
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Fushat tek Informatat bazë siç janë Kodi, Emri, Shteti, Qyteti dhe Emaili janë të 
kërkuara për plotësim! 
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Punëtorët 

 

Nënkategoria Punëtorët përbëhet nga lista e punëtorëve të krijuara më parë, si dhe 
dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për 
shtim të një punëtori të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi 
punëtorin i cili është i listuar. 

Para se të shtojmë një punëtor të ri, së pari na duhet që të krijojmë një pozitë të re. 
Për të krijuar një pozitë të re klikojmë butonin Krijo Pozitë i cili gjendet në pjesën e 
djathtë tek nënkategoria Veprimet. Pas hapjes së faqës për Pozitë, i kemi mundësitë 
për shtim, editim, apo edhe shkarkim të skedarit me të gjitha pozitat e krijuara deri 
më tani. 
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Nënmoduli Pozita përbëhet nga lista e pozitave të krijuara më parë, si dhe dy 
butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të 
një pozite të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi pozitën e cila 
është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Pozita dhe Kualifikimi janë të kërkuara për plotësim! 

Pas krijimit të një pozite të re, mund të kthehemi dhe të shtojmë një punëtor të ri. 
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Fushat tek Informatat bazë siç janë Kodi, Emri, Mbiemri dhe Pozita janë të kërkuara 
për plotësim! 

Mënyrat e Pagesës 

 

Nënkategoria Mënyrat e pagesës përbëhet nga lista e mënyrave të krijuara më parë, 
shiritit për kërkim, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të 
jashtëm, dhe SHTO për shtim të një punëtori të ri. Për editim, apo fshirje duhet të 
klikojmë dy herë mbi mënyrën e pagesës e cila është e listuar. 
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Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Kodi, Emri, Kontoja dhe Tipi janë të kërkuara për plotësim! 

Fushat Kodi dhe Emri duhen të jenë unike.  
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Segmentet 

 

Nënkategoria Segmentet përbëhet nga lista e segmenteve të krijuara më parë, 
shiritit për kërkim, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të 
jashtëm, dhe SHTO për shtim të një segmenti të ri. Për editim, apo fshirje duhet të 
klikojmë dy herë mbi segmentin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 

Adresat e Liferimit 

 

Nënkategoria Adresat e liferimit përbëhet nga lista e adresave të krijuara më parë, 
shiritit për kërkim, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të 
jashtëm, dhe SHTO për shtim të një adrese të re. Për editim, apo fshirje duhet të 
klikojmë dy herë mbi adresen e liferimit e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Emri, Shteti, Qyteti dhe E-maili janë të kërkuara për plotësim! 
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Automjetet 

 

Nënkategoria Automjetet përbëhet nga lista e adresave të krijuara më parë, shiritit 
për kërkim, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, 
dhe SHTO për shtim të një automjeti të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë 
dy herë mbi automjetin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Emri dhe Targa janë të kërkuara për plotësim! 
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Lokacionet 

 

Nënkategoria Lokacionet përbëhet nga lista e lokacioneve të krijuara më parë, 
shiritit për kërkim, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të 
jashtëm, dhe SHTO për shtim të një lokacioni të ri. Për editim, apo fshirje duhet të 
klikojmë dy herë mbi lokacionin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Kodi, Emri, Shteti, Qyteti dhe Agjenti Tregtar (Veçoritë) janë të kërkuara për 
plotësim! 
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Blerjet 

 
Moduli Blerjet mundëson të regjistroni dhe menaxhoni blerjet, artikujt prej kujt, nga 
kush apo cilat jane blerë, si dhe kthimin e blerjes. 

Ky seksion përmban në vete disa nënopsione, si dhe pjesën ku listohen të gjitha 
blerjet e krijuar më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë të miut në njërën 
nga blerjet e krijuara, na mundësohet që të bëjmë editime të ndryshme, apo edhe ta 
fshijmë blerjen në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që blerjet e listuara t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL. 

Në pjesën Veprimet gjenden nën kategoritë: 

 Blerja Import 
 Blerja Vendore 
 Blerja e Shpenzimeve 
 Notë Debiti 
 Kthimi i Blerjeve 
 Ngarkesa e Kundërt 
 Blerja Tranzit 
 Blerjet nga Fermerët 
 Tipet e Ngarkesave 
 Libri i Blerjeve 
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Blerja Import 

 

 

Nënkategoria Blerja Import përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një blerjeje të 
re, si dhe butonit SHFAQ BLERJET IMPORT për t’i shikuar blerjet import të krijuara 
më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ BLERJET IMPORT na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen blerjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet 
t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë blerjeje import, fushat Furnitori, Data e 
dokumentit, Data e DUD-it, DUD-i, Nr. i faturës së furnitorit, Data e faturës, Kushtet 
e pagesës, Kontoja e pagueshme, Lokacioni (Inofrmatat bazë), Shifra (Detajet), 
Sasia (Detajet), Çmimi në valutë (Detajet), Tarifa tatimore (Detajet), Projekti 
(Detajet), Kontoja (Detajet) dhe Njësia matëse (Detajet) janë të kërkuara për 
plotësim! 
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Blerja Vendore 

 

 

Nënkategoria Blerja Vendore përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një blerjeje 
të re, si dhe butonit SHFAQ BLERJET VENDORE për t’i shikuar blerjet vendore të 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 
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Me klikim të butonin SHFAQ BLERJET VENDORE na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen blerjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet 
t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë blerjeje vendore, fushat Furnitori, Nr. i 
faturës së furnitorit, Data e dokumentit, Kushtet e pagesës, Kontoja e pagueshme, 
Lokacioni (Dokumenti), Shifra (Detajet), Njësia matëse Sasia (Detajet), Çmimi në 
valutë (Detajet), Tarifa tatimore (Detajet), Projekti (Detajet), Kontoja (Detajet) janë të 
kërkuara për plotësim! 
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Blerja e Shpenzimeve 

 

 

Nënkategoria Blerja e Shpenzimeve përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
blerjeje të re, si dhe butonit SHFAQ BLERJET E SHPENZIMEVE për t’i shikuar 
blerjet e shpenzimeve të krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 
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Me klikim të butonin SHFAQ BLERJET E SHPENZIMEVE na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen blerjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë blerjeje të shpenzimeve, fushat Furnitori, 
Nr. i faturës së furnitorit, Data e dokumentit, Kushtet e pagesës, Kontoja e 
pagueshme, Lokacioni (Dokumenti), Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Projekti 
(Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Notë Debiti 

 

 

Nënkategoria Notë Debiti përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një note të re, si 
dhe butonit SHFAQ BLERJET E NOTË DEBITIT për t’i shikuar notat e debitit të 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 
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Me klikim të butonin SHFAQ BLERJET E NOTË DEBITIT na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen notat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë notë debiti, fushat Furnitori, Data e 
dokumentit, Kushtet e pagesës, Kontoja e pagueshme, Lokacioni (Dokumenti), 
Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Çmimi furnizues (Detajet), Projekti (Detajet) dhe 
Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Kthimi i Blerjeve 

 

 

Nënkategoria Notë Debiti përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një note të re, si 
dhe butonit SHFAQ BLERJET E NOTË DEBITIT për t’i shikuar notat e debitit të 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 
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Me klikim të butonin SHFAQ BLERJET E NOTË DEBITIT na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen notat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë notë debiti, fushat Furnitori, Data e 
dokumentit, Kushtet e pagesës, Kontoja e pagueshme, Lokacioni (Dokumenti), 
Shifra (Detajet), Projekti (Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për 
plotësim! 
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Ngarkesa e Kundërt 

 

 

Nënkategoria Ngarkesa e Kundërt përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
ngarkese të re, si dhe butonit SHFAQ NGARKESAT E KUNDËRTA për t’i shikuar 
ngarkesat e kundërta të krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 
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Me klikim të butonin SHFAQ NGARKESAT E KUNDËRTA na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen ngarkesat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë notë debiti, fushat Furnitori, Nr. i faturës së 
furnitorit, Data e dokumentit, Kushtet e pagesës, Kontoja e pagueshme, Lokacioni 
(Dokumenti), Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Projekti (Detajet) dhe Kontoja 
(Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Blerja Tranzit 

 

 

Nënkategoria Blerja Tranzit përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një blerjeje të 
re, si dhe butonit SHFAQ BLERJET TRANZIT për t’i shikuar blerjet tranzit të krijuara 
më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ BLERJET TRANZIT na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen blerjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet 
t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë notë debiti, fushat Furnitori, Nr. i faturës së 
furnitorit, Data e dokumentit, Kushtet e pagesës, Kontoja e pagueshme, Lokacioni 
(Dokumenti), Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Projekti (Detajet) dhe Kontoja 
(Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Blerja nga Fermerët 

 

 

Nënkategoria Blerjet nga Fermerët përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
blerjeje të re, si dhe butonit SHFAQ BLERJET NGA FERMERËT për t’i shikuar 
blerjet nga fermerët të krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 
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Me klikim të butonin SHFAQ BLERJET NGA FERMERËT na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen blerjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë notë debiti, fushat Furnitori, Nr. i faturës së 
furnitorit, Data e dokumentit, Kushtet e pagesës, Kontoja e pagueshme, Lokacioni 
(Dokumenti), Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Çmimi furnizues (Detajet), Projekti 
(Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 

Tipet e Ngarkesave 
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Nënseksioni Tipet e Ngarkesave përmban në vete dy opsione të tjera, si dhe pjesën 
ku listohen të gjitha tipet e krijuara më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë 
të miut në njërin nga tipet e krijuara, na mundësohet që të bëjmë editime të 
ndryshme, apo edhe ta fshijmë tipin në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që tipet e ngarkesave të listuara t’i eksportojmë si Excel skedar, 
klikojmë butonin EXCEL. 

Në pjesën e Tipet e Ngarkesave gjenden dy kategori: 

 Tipet e ngarkesave për blerje import dhe 
 Tipet e ngarkesave për blerje vendore 

Tipet e Ngarkesave Për Blerje Import 

 

Nënkategoria Tipet e Ngarkesave Për Blerje Import përbëhet nga lista e tipeve të 
krijuara më parë, shiritit për kërkim, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes 
në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të një tipi të ri. Për editim, apo fshirje 
duhet të klikojmë dy herë mbi tipin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 



SDS EPSILON 

- 75 - 
 

 

Fushat Emri dhe Tarifa tatimore janë të kërkuara për plotësim, ndërsa Përshkrimi 
është fushë opsionale! 
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Tipet e Ngarkesave Për Blerje Vendore 

 

Nënkategoria Tipet e Ngarkesave Për Blerje Vendore përbëhet nga lista e tipeve të 
krijuara më parë, shiritit për kërkim, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes 
në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të një tipi të ri. Për editim, apo fshirje 
duhet të klikojmë dy herë mbi tipin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Përshkrimi është e kërkuar për plotësim! 
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Libri i Blerjeve 

 

Nënkategoria Libri i Blerjeve përbëhet nga lista e blerjeve të krijuara më parë, si dhe 
tre butonave: FILTRO për filtrim të blerjeve, PRINT për printim, dhe EXCEL për 
eksport të listes në skedar të jashtëm. 

Për filtrim të listës me blerje, së pari duhemi që t’i plotësojmë me data fushat Data e 
fillimit dhe Data e mbarimit. Pas kësaj me klikim të butonit FILTRO na shfaqen të 
gjitha blerjet e bëra përgjatë kësaj periudhe kohore. 

  



SDS EPSILON 

- 78 - 
 

Shitjet 

 
Moduli Shitjet mundëson regjistrimin e shitjeve, por edhe regjistrimin e artikujve që 
janë në posedim. 

Ky seksion përmban në vete disa nënopsione, si dhe pjesën ku listohen të gjitha 
shitjet e krijuar më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë të miut në njërën 
nga shitjet e krijuara, na mundësohet që të bëjmë editime të ndryshme, apo edhe ta 
fshijmë shitjen në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që shitjet e listuara t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL. 

Në pjesën Veprimet gjenden nën kategoritë: 

 Shitjet Vendore 
 Shitjet me të gatshme 
 Shitjet Eksport 
 Fletëdërgesat 
 Kthimi i shitjeve 
 Shitja e Shërbimeve 
 Notë Krediti 
 Ngarkesa e Kundërt 
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 Shitja Tranzit 
 Shitjet Tjera 
 Libri i Shitjeve 
 Ditari i Shitjeve 
 Libri i Transaksioneve 

Shitjet Vendore 
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Nënkategoria Shitjet Vendore përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një shitjeje 
të re, si dhe butonit SHFAQ SHITJET IMPORT për t’i shikuar shitjet vendore të 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ SHITJET IMPORT na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen shitjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet t’i 
bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë shitjeje vendore, fushat Blerësi, Kontoja e 
arkëtueshme,  Data e dokumentit, Data e skadimit, Lokacioni (Dokumenti), Shifra 
(Detajet), Sasia (Detajet), Çmimi në pa TVSH (Detajet), Projekti (Detajet) dhe 
Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Shitjet me të Gatshme 
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Nënkategoria Shitjet me të Gatshme përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
shitjeje të re, si dhe butonit SHFAQ SHITJET ME TË GATSHME për t’i shikuar 
shitjet me para të gatshme të krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ SHITJET ME TË GATSHME na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen shitjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë shitjeje me para të gatshme, fushat Blerësi, 
Kontoja e arkëtueshme,  Data e dokumentit, Data e skadimit, Lokacioni 
(Dokumenti), Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Çmimi pa TVSH (Detajet), Tarifa 
tatimore (Detajet), Projekti (Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për 
plotësim! 
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Shitjet Eksport 
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Nënkategoria Shitjet Eksport përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një shitjeje të 
re, si dhe butonit SHFAQ SHITJET EKSPORT për t’i shikuar shitjet eksport të 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ SHITJET EKSPORT na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen shitjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet t’i 
bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë shitjeje eksport, fushat Blerësi, Kontoja e 
arkëtueshme,  Data e dokumentit, Data e skadimit, Lokacioni (Informatat bazë), 
Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Njësia matëse (Detajet), Çmimi në valutë (Detajet), 
Projekti (Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Fletëdërgesat 

 

 

Nënkategoria Fletëdërgesat përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
fletëdërgese të re, si dhe butonit SHFAQ FLETËDËRGESAT për t’i shikuar 
fletëdërgesat e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ FLETËDËRGESAT na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen fletëdërgesat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë fletëdërgese, fushat Blerësi, Data e 
dokumentit, Data e skadencës, Lokacioni (Informatat bazë), Shifra (Detajet), Sasia 
(Detajet), Projekti (Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Kthimi i Shitjeve 
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Nënkategoria Kthimi i Shitjeve përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një kthimi të 
shitjes, si dhe butonit SHFAQ KTHIMET E SHITJEVE për t’i shikuar kthimet e 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ KTHIMET E SHITJEVE na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen kthimet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet 
t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë kthimi të shitjeve, fushat Blerësi, Kontoja e 
arkëtueshme, Data e dokumentit, Data e skadimit, Lokacioni (Dokumenti), Shifra 
(Detajet), Sasia (Detajet), Projekti (Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara 
për plotësim! 
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Shitja e Shërbimeve 
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Nënkategoria Shitja e Shërbimeve përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
shitje të shërbimeve të re, si dhe butonit SHFAQ SHITJET E SHËRBIMEVE për t’i 
shikuar shitjet e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ SHITJET E SHËRBIMEVE na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen shitjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë shitjeje të shërbimeve, fushat Blerësi, 
Kontoja e arkëtueshme, Data e dokumentit, Data e skadimit, Lokacioni (Dokumenti), 
Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Çmimi pa TVSH (Detajet), Projekti (Detajet) dhe 
Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Notë Krediti 
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Nënkategoria Notë Krediti përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një note krediti 
të re, si dhe butonit SHFAQ NOTAT E KREDITIT për t’i shikuar notat e krijuara më 
parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ NOTAT E KREDITIT na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen notat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet t’i 
bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë note krediti, fushat Blerësi, Kontoja e 
arkëtueshme, Data e dokumentit, Lokacioni (Dokumenti), Shifra (Detajet), Sasia 
(Detajet), Çmimi pa TVSH (Detajet), Projekti (Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të 
kërkuara për plotësim! 
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Ngarkesa e Kundërt 
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Nënkategoria Ngarkesa e Kundërt përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
ngarkese të kundërt, si dhe butonit SHFAQ NGARKESAT E KUNDËRTA për t’i 
shikuar ngarkesat e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ NGARKESAT E KUNDËRTA na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen ngarkesat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë ngarkese të kundërt, fushat Blerësi, 
Kontoja e arkëtueshme, Data e dokumentit, Data e skadimit, Lokacioni (Informatat 
bazë), Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Çmimi në valutë (Detajet), Projekti (Detajet) 
dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Shitja Tranzit 

 

 

Nënkategoria Shitja Tranzit përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një shitjeje 
tranzit të re, si dhe butonit SHFAQ SHITJET TRANZIT për t’i shikuar shitjet e 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 
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Me klikim të butonin SHFAQ SHITJET TRANZIT na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen shitjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet t’i 
bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë shitjeje tranzit, fushat Blerësi, Kontoja e 
arkëtueshme, Data e dokumentit, Data e skadimit, Lokacioni (Informatat bazë), 
Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Çmimi në valutë (Detajet), Projekti (Detajet) dhe 
Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Shitjet Tjera 
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Nënkategoria Shitjet Tjera përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një shitjeje 
tjetër të re, si dhe butonit SHFAQ SHITJET TJERA për t’i shikuar shitjet e krijuara 
më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ SHITJET TJERA na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen shitjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet t’i 
bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë shitjeje tjetër, fushat Blerësi, Kontoja e 
arkëtueshme, Data e dokumentit, Data e skadimit, Lokacioni (Informatat bazë), 
Shifra (Detajet), Sasia (Detajet), Çmimi pa TVSH (Detajet), Rabati P, Projekti 
(Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Libri i Shitjeve 

 

Nënkategoria Libri i Shitjeve përbëhet nga lista e shitjeve të krijuara më parë, si dhe 
dy butonave: FILTRO për filtrim të blerjeve, dhe EXCEL për eksport të listes në 
skedar të jashtëm. 

Për filtrim të listës me shitje, së pari duhemi që t’i plotësojmë me data fushat Data e 
fillimit dhe Data e mbarimit. Pas kësaj me klikim të butonit FILTRO na shfaqen të 
gjitha shitjet e bëra përgjatë kësaj periudhe kohore. 
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Ditari i Shitjeve 

 

Nënkategoria Ditari i Shitjeve përbëhet nga lista e shitjeve të krijuara më parë, si 
dhe dy butonave: FILTRO për filtrim të shitjeve, dhe EXCEL për eksport të listes në 
skedar të jashtëm. 

Për filtrim të listës me shitje, së pari duhemi që t’i plotësojmë me data fushat Data e 
fillimit dhe Data e mbarimit. Pas kësaj me klikim të butonit FILTRO na shfaqen të 
gjitha shitjet e bëra përgjatë kësaj periudhe kohore. 
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Libri i Transaksioneve 

 

Nënkategoria Libri i Transaksioneve përbëhet nga lista e shitjeve dhe blerjeve të 
krijuara më parë, si dhe dy butonave: FILTRO për filtrim të listës, dhe EXCEL për 
eksport të listës në skedar të jashtëm. 

Për filtrim të listës me shitje/blerje, së pari duhemi që t’i plotësojmë me data fushat 
Data e fillimit dhe Data e mbarimit. Pas kësaj me klikim të butonit FILTRO na 
shfaqen të gjitha shitjet dhe blerjet e bëra përgjatë kësaj periudhe kohore. 
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Pagesat 

 
Moduli Pagesat ju lejon të regjistroni pagesat direkt përmes faturës dhe 
automatikisht shton çdo pagesë në librat perkatës, në librin kryesor dhe atë të 
transaksioneve. 

Ky seksion përmban në vete disa nënopsione, si dhe pjesën ku listohen të gjitha 
pagesat e krijuara më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë të miut në njërën 
nga pagesat e bëra, na mundësohet që të bëjmë editime të ndryshme, apo edhe ta 
fshijmë pagesën në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që pagesat e listuara t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL. 

Në pjesën Veprimet gjenden nën kategoritë: 

 Pagesat Hyrëse 
 Pranimi i Avanseve 
 Pagesat Tjera Hyrëse 
 Regjistrimi i Ekstraktit 
 Bartja e Mjeteve 
 Kompenzimet 
 Pagesat Dalëse 
 Dhënia e Avanseve 
 Pagesat Tjera Dalëse 
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Pagesat Hyrëse 

 

 

Nënkategoria Pagesat Hyrëse përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një pagese 
hyrëse të re, si dhe butonit SHFAQ PAGESAT HYRËSE për t’i shikuar pagesat e 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ PAGESAT HYRËSE na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen pagesat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet 
t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë pagese hyrëse, fushat Blerësi, Data e 
dokumentit, Mënyra e pagesës (Pagesat) dhe Detajet janë të kërkuara për plotësim! 

Tek tabela Detajet, kolona Apliko duhet plotësuar me  duke perzgjedhur rreshtat 

të cilat dëshirojmë që t’i përfshijmë në pagesë. 
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Pranimi i Avanseve 

 

Nënkategoria Pranimi i Avanseve përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
pranim avansi të ri, si dhe butonit SHFAQ PRANIMET E AVANSEVE për t’i shikuar 
avanset e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ PRANIMET E AVANSEVE na shfaqet forma në vijim ku 
na shfaqen avanset e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë pranim avansi, fushat Blerësi, Data e 
dokumentit, Lokacioni (Dokumenti), Projekti (Detajet), Mënyra e pagesës (Detajet), 
Kontoja e avansit (Detajet) dhe Tarifa tatimore (Detajet) janë të kërkuara për 
plotësim! 
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Pagesat Tjera Hyrëse 

 

 

Nënkategoria Pagesat Tjera Hyrëse përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
pagese tjetër hyrëse të re, si dhe butonit SHFAQ PAGESAT TJERA HYRËSE për t’i 
shikuar pagesat e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ PAGESAT TJERA HYRËSE na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen pagesat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë pagese hyrëse, fusha Data e dokumentit, 
Dokumenti (Pagesat), Subjektet (Detajet), Punëtori (Detajet), Vlera (Detajet) dhe 
Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! Fusha Vlera duhet plotësuar me 
numra. 
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Regjistrimi i Ekstraktit 

 

 

Nënkategoria Regjistrimi i Ekstraktit përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
regjistrim ekstrakti të ri, si dhe butonit SHFAQ REGJISTRIMET E EKSTRAKTIT për 
t’i shikuar ekstraktet e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ REGJISTRIMET E EKSTRAKTIT na shfaqet forma në 
vijim ku na shfaqen ekstraktet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë ekstrakti, fusha Data e dokumentit, Mënyra 
e pagesës (Pagesat), Tipi i transaksionit (Detajet), Subjektet (Detajet) dhe Kontoja 
(Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Bartja e Mjeteve 

 

 

Nënkategoria Bartja e Mjeteve përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një bartjeje 
të mjeteve të re, si dhe butonit SHFAQ BARTJET E MJETEVE për t’i shikuar bartjet 
e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ BARTJET E MJETEVE na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen bartjet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet 
t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë bartjeje të mjeteve, fusha Data e 
dokumentit, Dokumenti, Lokacioni (Dokumenti), Mënyra e pagesës dorëzuese 
(Detajet), Mënyra e pagesës pranuese (Detajet), Agjenti tregtar pranues (Detajet), 
Agjenti tregtar dorëzues (Detajet) dhe Projekti (Detajet) janë të kërkuara për 
plotësim! 
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Kompenzimet 

 

Nënkategoria Kompenzimet përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
kompenzimi të ri, si dhe butonit SHFAQ KOMPENZIMET për t’i shikuar 
kompenzimet e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ KOMPENZIMET na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen kompenzimet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë kompenzimi, fusha Blerësi, Data e 
dokumentit, si dhe tabelat Blerjet dhe Shitjet duhen të jenë të mbushura me vlera! 
Me klikim të butonit SHPËRNDAJ VLERËN tek pjesa Pagesat bëhet shpërndarja e 
vlerës, në rastin tonë (shih foton Kompenzimet) bëhet mbledhja e vlerave 17.7 + 
17.7 + 17.7 ku na jep rezultatin 53.1. 
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Pagesat Dalëse 

 

 

Nënkategoria Pagesat Dalëse përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një pagese 
dalëse të re, si dhe butonit SHFAQ PAGESAT DALËSE për t’i shikuar pagesat e 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ PAGESAT DALËSE na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen pagesat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet 
t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë pagese dalëse, fusha Furnitori, Data e 
dokumentit, Mënyra e pagesës dhe seksioni Detajet janë të kërkuara për plotësim! 
Me klikim të butonit SHPËRNDAJ VLERËN tek pjesa Dokumenti bëhet shpërndarja 
e vlerës, në rastin tonë (shih foton Pagesat Dalëse) bëhet mbledhja e vlerave 17.7 + 
17.7 ku na jep rezultatin 35.4 të cilat paraprakisht janë selektuar tek kolona Apliko 
me shenjën . 
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Dhënia e Avanseve 

 

Nënkategoria Dhënia e Avanseve përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
dhënie avansi të ri, si dhe butonit SHFAQ DHËNIET E AVANSEVE për t’i shikuar 
avanset e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ DHËNIET E AVANSEVE na shfaqet forma në vijim ku 
na shfaqen avanset e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë dhënie avansi, fusha Furnitori, Data e 
dokumentit, Lokacioni (Dokumenti), Projekti (Detajet), Mënyra e pagesës (Detajet) 
dhe Kontoja e avansit (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Pagesat Tjera Dalëse 

 

 

Nënkategoria Pagesat Tjera Dalëse përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
pagese tjetër dalëse të re, si dhe butonit SHFAQ PAGESAT TJERA DALËSE për t’i 
shikuar pagesat e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ PAGESAT TJERA DALËSE na shfaqet forma në vijim 
ku na shfaqen pagesat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na 
mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë pagese tjetër dalëse, fusha Data e 
dokumentit, Dokumenti (Pagesa), Subjektet (Detajet), Punëtorët (Detajet), Vlera 
(Detajet) dhe Kontoja (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Porositë 

 
Moduli Porositë ju jep kontroll të plotë në përcjelljen e porosive për shitjet eksport 
dhe vendore, porosive për lëvizje interne, si dhe blerjeve vendore dhe import. 

Ky seksion përmban në vete disa nënopsione, si dhe pjesën ku listohen të gjitha 
porositë e krijuara më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë të miut në njërin 
nga pagesat e bëra, na mundësohet që të bëjmë editime të ndryshme, apo edhe ta 
fshijmë porosinë në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që porositë e listuara t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL. 

Në pjesën Veprimet gjenden nën kategoritë: 

 Porositë për Blerjen Vendore 
 Porositë për Blerjen Import 
 Porosi Interne 
 Porositë për Lëvizje Interne 
 Porositë për Shitje Vendore 
 Porositë për Shitje Eksport 

Porositë për Blerjen Vendore 
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Nënkategoria Porositë për Blerjen Vendore përbëhet nga lista e porosive të krijuara 
më parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe 
SHTO për shtim të një porosie të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë 
mbi porosinë e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Furnitori, Kontoja e pagueshme, Data e dokumentit, Data e liferimit dhe 
Shifra (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 

Porositë për Blerjen Import 

 

Nënkategoria Porositë për Blerjen Import përbëhet nga lista e porosive të krijuara 
më parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe 
SHTO për shtim të një porosie të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë 
mbi porosinë e cila është e listuar. 
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Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Furnitori, Kontoja e pagueshme, Data e dokumentit, Data e liferimit, Valuta 
dhe Shifra (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 

Porosi Interne 
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Nënkategoria Porosi Interne përbëhet nga lista e porosive interne të krijuara më 
parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në skedar të jashtëm, dhe 
SHTO për shtim të një porosie interne të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë 
dy herë mbi porosinë e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Furnitori, Kontoja e pagueshme, Data e dokumentit, Data e liferimit dhe 
Shifra (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Porositë për Lëvizje Interne 

 

Nënkategoria Porositë për Lëvizje Interne përbëhet nga lista e porosive për lëvizje 
interne të krijuara më parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në 
skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të një porosie për lëvizje interne të re. Për 
editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi porosinë e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Lokacioni dhënës, Data e dokumentit, Lokacioni pranues, Statusi dhe Shifra 
(Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 

Porositë për Shitje Vendore 

 

Nënkategoria Porositë për Shitje Vendore përbëhet nga lista e porosive për shitje 
vendore të krijuara më parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listes në 
skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të një porosie për shitje vendore të re. Për 
editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi porosinë e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Blerësi, Data e dokumentit, Lokacioni dhe Shifra (Detajet) janë të kërkuara 
për plotësim! 
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Porositë për Shitje Eksport 

 

Nënkategoria Porositë për Shitje Eksport përbëhet nga lista e porosive për shitje 
eksport të krijuara më parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listës në 
skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të një porosie për shitje eksport të re. Për 
editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi porosinë e cila është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Blerësi, Data e dokumentit, Data e Skadencës dhe Shifra (Detajet) janë të 
kërkuara për plotësim! 
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Konfigurimet 

 
Moduli Konfigurimet ju mundëson konfigurimin e vendndodhjes, valutës, të dhënave 
rreth kompanive të ndryshime dhe shumë të tjera. 

Ky seksion përmban në vete disa nënopsione, si dhe pjesën ku listohen të gjitha 
konfigurimet e krijuara më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë të miut në 
njërën nga konfigurimet e bëra, na mundësohet që të bëjmë editime të ndryshme, 
apo edhe ta fshijmë konfigurimin në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që konfigurimet e listuara t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL. 

Në pjesën Konfiguro gjenden nën kategoritë: 

 Kompania 
 Gjeneral 
 Shtetet 
 Qytetet 
 Valutat 
 Artikujt 
 Subjektet 
 Blerjet 
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Kompania 

 

Nënkonfigurimi Kompania përbëhet nga pjesa për shtim të një kompanie të re, ku në 
mesin e fushave për plotësim, fushat Emri dhe Foto duhen plotësuar detyrimisht. 
Imazhet duhen të jenë në njërin nga formatet png, jpg, gif, apo edhe jpeg. Pas 
plotësimit me të dhëna, për ruajtje të kompanisë së krijuar shtypim butonin 
PËRDITËSO. 

Shtetet 
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Nënkonfigurimi Shtetet përbëhet nga lista e shteteve të krijuara më parë, si dhe dy 
butonave: EXCEL për eksport të listës në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të 
një shteti të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi shtetin i cili është 
i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim! 
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Qytetet 

 

Nënkonfigurimi Qytetet përbëhet nga lista e qyteteve të krijuara më parë, si dhe tre 
butonave: PRINT për printim, EXCEL për eksport të listës në skedar të jashtëm, dhe 
SHTO për shtim të një qyteti të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë 
mbi qytetin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Emri dhe Shteti janë të kërkuara për plotësim! 

Valutat 

 

Nënkonfigurimi Valutat përbëhet nga lista e valutave të krijuara më parë, si dhe dy 
butonave: EXCEL për eksport të listës në skedar të jashtëm, dhe SHTO për shtim të 
një valute të re. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi valutën e cila 
është e listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Fushat Kodi dhe Emri janë të kërkuara për plotësim, ndërsa Simboli është fushë 
opsionale! 
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Artikujt 

 

Tek konfiguimi Artikujt kemi mundësi që gjatë krijimit të ndonjë artikulli të ri, disa nga 
vlerat që i përzgjedhim të jenë të parazgjedhura paraprakisht. Konfigurimet këtu janë 
opsionale dhe mund të konfigurohen sipas nevojës. 
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Subjektet 

 

Tek konfiguimi Subjektet kemi mundësi që gjatë krijimit të ndonjë subjekti të ri, disa 
nga vlerat që i përzgjedhim të jenë të parazgjedhura paraprakisht. Konfigurimet këtu 
janë opsionale dhe mund të konfigurohen sipas nevojës. 

Blerjet 

 

Tek konfiguimi Blerjet kemi mundësi që gjatë krijimit të ndonjë blerjeje të re, disa 
nga vlerat që i përzgjedhim të jenë të parazgjedhura paraprakisht. Konfigurimet këtu 
janë opsionale dhe mund të konfigurohen sipas nevojës. 
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Plani Kontabël 

 
Moduli Plani Kontabël ju mundëson t’i shihni rezultatet në kohë reale të kalkulimit të 
pagave, pushimeve, të rregulloni stokun, të monitoroni kontot e juaja nëpër banka të 
ndryshme dhe në librin kryesor. 

Ky seksioni përmban në vete dy pjesë kryesore. Në pjesën qendrore gjendet tabela 
Plani Kontabël e cila përbëhet nga nënkategoritë: Pasuritë, Detyrimet, Kapitali, Të 
hyrat, Kostoja dhe Shpenzimet. Secila nënkategori ka nënopsionet e veta, si dhe 
mundësinë që këto nënopsione t’i bëjmë aktive, apo edhe t’i editojmë me anë të 
butonit EDITO. 

Nënkategoria Pasuritë përbëhet nga: 

 Keshi 
 Blerës 
 Mallërat 
 Parapagimet e dhëna 
 Pasuritë vijuese 
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 Pasuritë Fikse 
 Zhvlerësimet e akumuluara dhe  
 Pasuritë tjera fikse 

Nënkategoria Detyrimet përbëhet nga: 

 Furnitorë 
 Detyrimet rrjedhëse 
 Parapagimet e marrura dhe 
 Detyrimet afatgjate 

Nënkategoria Kapitali përbëhet nga: 

 Eukiteti 
 Fitimi i akumuluar dhe 
 Tërheqjet dhe deponimet 

Nënkategoria Të hyrat përbëhet nga: 

 Të hyrat operuese dhe 
 Te hyrat financiare 

Nënkategoria Kostoja përbëhet nga Kostoja e shitjes, ndërsa Shpenzimet nga: 

 Shpenzimet operuese 
 Shpenzimet e zhvlerësimit 
 Shpenzimet e amortizimit dhe 
 Shpenzimet e interesit 

 

Nëse dëshirojmë që tabelën Plani Kontabel ta eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL, ndërsa për shtim klikojmë butonin SHTO. Gjatë shtimit, fushat Lloji, 
Tipi, Kontoja dhe Përshkrimi janë të kërkuara për plotësim. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 
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Në pjesën Listat ndihmëse e cila gjnedet në pjesën e djathtë të Planit Kontabël 
gjenden: 

 Kalkulimi i Pagës 
 Pushimet 
 Tipet e Pushimeve 
 Saldo Fillestare 
 Urdhëresa Financiare 
 Urdhëresa e Mbylljes së Vitit 
 Rregullimi i Stokut 
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Kalkulimi i Pagës 

 

 

Nënkategoria Kalkulimi i Pagës përbëhet nga pjesa kryesore për kalkulim të pagës 
mujore, si dhe butonit SHFAQ KLAKULIMET për t’i shikuar kalkulimet e krijuara më 
parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ KLAKULIMET na shfaqet forma në vijim ku na shfaqen 
kalkulimet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet t’i 
bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë pagese tjetër dalëse, fushat Data e 
dokumentit, Punëtori (Detajet), Paga bruto (Detajet), Kontributet punëdhënësi 
(Detajet), Paga neto (Detajet) dhe Lokacioni (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 

Për t’i shfaqur punëtorët në pjesën Detajet, duhet klikuar butoni Shfaq punëtorët. 
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Pushimet 

 

 

Nënkonfigurimi Pushimet përbëhet nga lista e pushimeve të krijuara më parë, si dhe 
dy butonave: EXCEL për eksport të listës në skedar të jashtëm, dhe SHTO për 
regjistrim të një pushimi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të klikojmë dy herë mbi 
pushimin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fushat Punëtori, Tipi i pushimit, Data e fillimit dhe Data e mbarimit janë të kërkuara 
për plotësim! 
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Tipet e Pushimeve 

 

Nënkonfigurimi Tipet e Pushimeve përbëhet nga lista e tipeve të pushimeve të 
krijuara më parë, si dhe dy butonave: EXCEL për eksport të listës në skedar të 
jashtëm, dhe SHTO për shtim të një tipi pushimi të ri. Për editim, apo fshirje duhet të 
klikojmë dy herë mbi pushimin i cili është i listuar. 

Me klikimin e butonit SHTO na shfaqet forma në vijim: 

 

Fusha Emri është e kërkuar për plotësim! 
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Saldo Fillestare 

 

 

Nënkategoria Saldo Fillestare përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një saldoje 
fillestare të re, si dhe butonit SHFAQ SALDOT FILLESTARE për t’i shikuar saldot e 
krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ SALDOT FILLESTARE na shfaqet forma në vijim ku na 
shfaqen saldot e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to na mundësohet t’i 
bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë saldoje fillestare, vetëm fusha Data e 
dokumentit është e kërkuar për plotësim, ndërsa fushat e tjera janë opsionale! 

Urdhëresa Financiare 
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Nënkategoria Urdhëresa Financiare përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
urdhërese financiare të re, si dhe butonit SHFAQ URDHËRESAT FINANCIARE për 
t’i shikuar urdhëresat e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ URDHËRESAT FINANCIARE na shfaqet forma në 
vijim ku na shfaqen urdhëresat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to 
na mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë urdhërese financiare, fushat Data e 
dokumentit, Kontoja (Detajet), Lokacioni (Detajet), Subjekti (Detajet), Debi (Detajet) 
dhe Kredi (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 

Urdhëresa e Mbylljes së Vitit 
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Nënkategoria Urdhëresa e Mbylljes së Vitit përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të 
një urdhërese të mbylljes së vitit, si dhe butonit SHFAQ URDHËRESAT E 
MBYLLJES SË VIVIT për t’i shikuar urdhëresat e krijuara më parë, edituar ato, apo 
edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ URDHËRESAT E MBYLLJES SË VIVIT na shfaqet 
forma në vijim ku na shfaqen urdhëresat e listuara, dhe me klikim të dyfisht në 
njërën mbi to na mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 

 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë urdhërese të mbyllljes, fushat Kontoja e 
arkëtueshme, Subjekti, Lokacioni, Kontoja (Detajet), Lokacioni (Detajet), Subjekti 
(Detajet), Debi (Detajet) dhe Kredi (Detajet) janë të kërkuara për plotësim! 
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Për mbushje automatike të pjesës Detajet, mund të klikojmë butonin MERR 
POZICIONET. 

Rregullimi i Stokut 

 

 

Nënkategoria Rregullimi i Stokut përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një 
Rregullim të Stokut të ri, si dhe butonit SHFAQ RREGULLIMET E STOQEVE për t’i 
shikuar rregllimet e krijuara më parë, edituar ato, apo edhe fshirë. 

Me klikim të butonin SHFAQ RREGULLIMET E STOQEVE na shfaqet forma në 
vijim ku na shfaqen rregullimet e listuara, dhe me klikim të dyfisht në njërën mbi to 
na mundësohet t’i bëjmë editimet e dëshiruara: 
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Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë saldoje fillestare, fushat Data e dokumentit, 
Lokacioni (Detajet), Shifra (Detajet), Kontoja (Detajet) dhe Kunder kontoja (Detajet) 
janë të kërkuara për plotësim! 
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Përdoruesit 

 
Moduli Përdoruesit ju jep kontroll te plotë rreth llogarisë suaj, ku si avantazh do të 
keni ndarjen e privilegjeve dhe roleve për qasje. 

Ky seksion përmban në vete një nënopsion, si dhe pjesën ku listohen të gjithë 
përdoruesit e krijuar më parë. Me klikim të dyfishtë me tastin e majtë të miut në 
njërin nga përdoruesit, na mundësohet që të bëjmë editime të ndryshme, apo edhe 
ta fshijmë përdoruesin në fjalë. 

Nëse dëshirojmë që përdoruesit e listuar t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL. 

Në pjesën Lista ndihmëse gjendet opsioni Krijo Përdorues. 
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Krijo Përdorues 

 

 

Opsioni Krijo Përdorues përbëhet nga pjesa kryesore për shtim të një përdoruesi të 
ri dhe pjesës ku përcaktohen privilegjet për përdoruesin në fjalë. Për aktivizim të 
ndonjë privilegji, tek kolona Ka privilegj duhet vendosur simboli . 

Gjatë shtimit apo edhe editimit të ndonjë përdoruesi, fushat Emri, Mbiemri, Gjinia, 
Emaili dhe Fjalëkalimi janë të kërkuara për plotësim! 
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Raportet 

 

Moduli Raportet ju mundëson të shihni se si është duke përformuar biznesi juaj.  
Gjithashtu mundëson qasje të shpejtë në të dhënat e kompanisë suaj, gjenerim të 
raporteve të shumta me lehtësi si dhe t’ju qaseni profiteve dhe shpenzimeve. E 
gjitha kjo ju mundëson të kurseni kohë dhe do ta kaloni sezonin e taksave pa stres. 

Ky seksion është i ndarë në dy pjesë. Në anën e majtë gjendet pjesa Veprimet e cila 
ka tri kategori të ndryshme: Administrata tatimore, Pasqyrat financiare dhe Libri 
kryesor, ndërsa pjesa Lista ofron munësinë e zgjedhjes së datës së fillimit dhe datës 
së mbarimit. Pas përzgjedhjes së periudhës kohore dhe klikimit të butonit FILTRO, 
na listohen të gjitha raportet që i takojnë kësaj periudhe kohore të krijuara më parë. 

Nëse dëshirojmë që raportet e listuara t’i eksportojmë si Excel skedar, klikojmë 
butonin EXCEL. 
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Rreth nesh 
Software Development Solution-SDS është kompani që ofron zgjidhje të teknologjisë së 

informacionit për biznese të ndryshme. Misioni ynë që nga fillimi ishte të kultivonim marrëdhënie 

profesionale me klientët tanë për të siguruar zgjidhje efektive dhe të besueshme të teknologjisë 

së informacionit për nevojat e tyre. 

Ekipi ynë vazhdimisht ofron zgjidhje të nivelit më të lartë në fusha të ndryshme duke përfshirë, 

softuer të personalizuar dhe zhvillim të uebfaqeve, shërbime ueb-kompjuterike dhe testime të 

softuerëve  dhe aplikacioneve të uebit. Kjo përvojë biznesi na bën të pozicionuar në mënyrë 

unike për të ofruar zgjidhje duke premtuar efikasitet më të madh operacional, fitime të 

produktivitetit dhe kursime të kostos për secilin nga klientët tanë, pavarësisht nga industria e 

tyre. 


