


Paraqitje e 

thjeshte

Mjet i teknologjisë

së përparuar

GALAXY është…

Teknologji e

perparuar

Pervoje unikale

perdoruesit

Pershtatje e 

pakufizuar

Akses i pakufizuar

ne distancë

Procese

asinkrone

Inteligjence biznesi BI

Kerkim

inteligjent
ICTM 

Convergence



Të ecësh me teknologjinë më të fundit…

Akses ne distance efficient
64 Bit
Microsoft SQL Server 2008 ORACLE
Windows 10
Microsoft NET
Siguri e avancuar
Lejon ndjekjen e proceseve



ERP

Payroll

Hotel CRM

Retail

BI

Restaurant

Production

Cloud 
reporting

E-
Invoice

mobility

G
alaxy Eco

syste
m



Modulet

Finance

Komerciale

Kontabilitet

Prodhimi

Tregtia me pakice

Sherbime

Asete Fikse

Buxheti

Pagat
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Galaxy Modulet në vetvete …



MADE FOR YOU : 
 Profilizuar për përdoruesin

 Ekran i personalizuar

 Menu e personalizuar

 Forma të percaktuara nga përdoruesi, ndjekja

dhe forma e raporteve

 Lloji i kërkimit



A mund të gjej të

dhëna biznesi si në

A mund të kem

një paraqitje të

kompanisë në

kohë reale?

?

Përvojë unikale e përdoruesit



Përfitime unikale të biznesit

 Business Intelligence
Do të thotë të thjeshtosh të dhëna të komplikuara



Perfitime unikale te biznesit

 Business Intelligence
Do të thotë të thjeshtosh të dhëna të komplikuara



A mund të

bashkepunoj me 

një numër të madh

kompanish, 

departamente të

ndryshme dhe

magazina të

ndryshme brenda

dhe jashtë vendit?

Përfitime unikale të biznesit



MIS - Manaxhimi i Sistemit të
Informacionit

• Jep raporte në kohë reale

• Për njësite/çështjet e kërkuara

• Raporte sipas nevojës së

përdoruesit

• Analitikë Manaxhimi

• Grfikë dhe harta



Rezultate financiare ne nivel
kompanie



Matrica biznesi mujore



Të dhëna financiare për Klientët



Rezultatet e shpenzimeve



Lista e mallrave stok



Të dhëna financiare në nivel
artikulli



Të dhëna financiare ditore për
artikuj



Lista e hyrjeve



Lista e Blerjeve



Procesi i prodhimit – Porosia e 
prodhimit

Porosia e shitjes

Në qarkullim

Në progres

Përfunduar

Programuar

MPS/MRP

Porosia e prodhimit

Rezervo Materialet dhe Burimet

Pas prodhimit dhe dokumentet e konsumit

Mbyllja e procesit – Ndryshimi i inventarit

Verifiko praninë e materialeve dhe të Burimeve

(MPS stands for Master Production Schedule)

(MRP (Material Requirements Planning)



Kostoja e prodhimit

Shpenzimet e prodhimit Shpenzimet e konsumit

Perllogaritje

Shpenzime për artikull

gjendje

Shpenzime për punën në

vazhdim

Sasitë e konsumuara

Sasitë e prodhimit

Shpenzimet për porosi

prodhimi

Koha e operatorit dhe

makinerive



Prodhimi / Konsumi



“Ultimization” means … 

 Dije

 Ndërhyrje

 Automatizim

 Miqësor

 Fleksibël

 Funksional

 Me Parametra

 Mobil

 Produktivitet

 Efektivitet

 Modernizim


