
We focus on people 

and on technology

BPM - Business Process Management



“Ne mbështetemi në njerëz dhe teknologji”

Janar 2018

Themeluar: 2007

Degë: Tirana, Durrës

Punonjës 30

Turnover (2016) 2.2 mln Euro

Misioni: Ne besojmë që njerezit janë burimet më me 

vlerë në kompaninë tonë dhe në çdo moment ata

mbeten fokusi ynë kryesor. Për këtë në sloganin tonë

mbeten të pandyshueshme fjalet “Ne mbështetemi

në njerëz dhe teknologji”.

Kompani të tjera: CCS (1993)
t.ticket (2015)
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“A customer is the most important of it. We are not doing him a 
favour by serving him. He is doing us a favour by giving us the 
opportunity to serve him.”

Mahatma Gandhi

“Ne mbështetemi në njerëz dhe teknologji”Prandaj na kanë besuar!



Business Process Management (BPM)
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Pëvoja e përdoruesit
Përshtatje e natyrshme

Veprimet sipas roleve të përdoruesit

Konfigurimi i një meuje të caktuar

Sipas përdoruesit

SHORTKEYS për veprimet

Kërkimi i njëkohshëm në të dhënat dhe menunë, 

i lehtë dhe I shpejtë

Kërkim i zgjuar

Opsione sipas ngjyrave



TIPARE

BPM

BPM përshtatet me kërkesat e 

ndërmarjes

Sistemi

Qëllime

Proceset

Punonjësit

Informacioni

Strategji Politika Vullnet

Softuer dhe strategji për

modelimin, automatizimin, menaxhimin dhe optimizimin

e proceseve të biznesit ndërmjet punonjësve, sistemeve dhe aplikacioneve



KARAKTERISTIKA

BPM

Përshtaje sipas kërkesave të

ndërmarjes

Sisteme te pasura raportimi të

shumëllojshme.

Raportime B.I.

Komunikim me përdoruesit

dhe përmirësime sipas 

kërkesave të tyre.

EASY TO UPGRADE

Alarme automatike

sipas nevojave të

përdoruesit.

SMART ALERTSMS OFFICE

Komunikim I dyanshë me 

programet e mirënjohura



Qëllimi i platformës BPM nga Tetra Solution është

përmirësimi i cilësisë dhe i shpejtësisë së veprimit në

komunikim

nëpërmjet monitorimit të dosjeve dhe proceseve si

dhe raportimet përkatëse. 

 Komunikimi dhe vendimmarrje e drejtë.  

 Ruajtja në mënyrë të qendërzuar e të gjitha dosjeve dhe praktikave

 Kërkimi dhe aksesimi i drejtë i informacionit

 Identifikimi i shpejtë i fazave të ndryshme të praktikave

 Gjenerimi i raporteve për tregues të ndryshëm të aktivitetit

 Etj…. 

Fusha dhe objektivat



GalaxyERP

Avantazhe të tjera
Multidimensional & unif ied development tools

 Standartizon proceset

 Kursen Kohën

 Lehtëson punën manaxherale

 Identifikon problematikat

 Lehtëson komunikimin

 Ndan përgjegjësitë

 Ul kostot në tërësi

 Gjurmon proceset dhe pjesëmarrësit



 Komunikim dhe vendimmarrje më

të shpejtë; 

 Ruajtje në mënyrë të qëndërzuar

të informacionit; 

 Përthithje të dokumentit nga

pajisje hardware (skanera…) ose

nga forma te tjera dixhitale

(bashkëlidhje);  

BPM realizon

 Gjenerim raportesh për tregues të

ndryshëm të aktivitetit

 Minimizim të kostove si pasojë e 

mimizimit të komunikimit me letër dhe

dublikimit të

 dokumentacionit; 

 Kërkim dokumentash sipas

metadatave, fushave, 

përmbajtjes, kodit unik etj;

 Krijim të rrjedhave të punës

dinamike (wokflows); 

 Gjurmim të procesit



BPM – lehtëson punë



BPM

Business Process Management


