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ANEKSI 9
SPECIFIKIMET, FUNKSIONALITETET DHE BLLOKSKEMAT E SISTEMIT TË

MANAXHIMIT TË UNIFORMËS

Përshkrim

Operatori që do furnizojë Policinë e Shtetit me uniforma duhet të ketë si pjesë të punës së tij

dhe një sistem elektronik për t’u përdorur nga Policia e Shtetit dhe vete operatori, i cili duhet:

të menaxhojë pajisjen me uniformë nga çasti i porosisë online deri tek dorëzimi i mallit te

punonjësi, të administrojë normat, kartelat individuale dhe pikët përmes kartës së çdo

punonjësi, të monitorojë shpërndarjet e uniformave, të gjenerojë raporte dhe statistika për

operatorin dhe njësitë shpenzuese në Policinë e Shtetit.

Para vënies në punë të sistemit, operatori do të duhet të trajnojë të gjithë punonjësit me

uniformë që do marrin shërbim përmes sistemit, mbi përdorimin e tij. Çdo punonjës do të

ketë llogarinë e vet, sipas listës që do ofrohet prej Policisë së Shtetit, dhe punonjësit do të

bëjnë vetë deklarimin e përmasave të tyre, sipas udhëzimeve përkatëse.

Specifikime

 Sistemi të jetë në formën e një aplikacioni web që mundëson menaxhimin e
uniformës nga regjistri i punonjësve me kartele personale, porosinë e uniformës,
marrjen në dorëzim, pagesat dhe raportet në shërbim të këtij proçesi.

 Sistemi duhet të përfshijë karta dhe sistem pikësh.

 Ndërveprim me sistemin e burimeve njerezore në policinë e shtetit.

 Programi duhet të aksesohet online nga çdo njësi proçesuese të lidhur në internet.

 Sistemi duhet të jetë online 24/7.

 Të jetë i mbrojtur nga sulmet dos, ddos, etj që do të pengonin aksesimin,
funksionimin dhe kontrollin e tij.

 Sistemi duhet të suportojë të paktën 5000 përdorues njëkohësisht.

 Ndërfaqja e sistemit duhet të jetë e përshtatëshme për të siguruar qasje nga shfletuesit
e internetit në kompjuter dhe në aparate mobile.

 Sistemi nuk duhet të lejoj qasje të bazës së të dhënave direkt nëpërmjet internetit.

 Gjuha e programimit duhet të jetë e orientuar në objekte.

 Baza e të dhënave duhet të jetë e optimizuar, indeksuar, e planifikuar për back up, e
auditueshme.

 Aksesimi i sistemit të realizohet vetëm duke përdorur url me https.

Databaza
Lloji Databaze Relacionale
Architecture Një skemë e veçantë për këtë sistem
Databazë Po, të dhënat duhet të jenë të normalizuara dhe mos të

përsëriten ndërmjet tabelave
Të dhënat Duhet të jenë të kriptuara dhe të shikohen nga njeriu

vetëm nëpërmjet platformës dhe jo me anë të RDBMS
Foto Të ruhen si fusha në database si BLOB
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Platforma Web
Lloji Web Application
Model MVC, model me 3 shtresa
Funksionalitetet Sipas kërkesave
Ndërfaqa me përdoruesin Responsive
Identifikimi I përdoruesve Përdorues dhe Fjalëkalim
Ndërlidhja e përdoruesve me raportet Automatike nëpërmjet structures organizative të policisë

së shtetit
Ruajta e gjëndjes së përdoruesit Në Sesion
Ndërfaqa Të përfshihen HTML5, CSS3

SSL
Kompatibiliteti Me pjesën më të madhe të shfletuesve të internetit dhe

pajisjeve mobile
Standard X.509 certificates
Kriptim Symmetric 256-bit encryption
RSA public-key SHA-2 algorithm Supports hash functions: 256, 384, 512
ECC public-key cryptography Supports hash functions: 256 and 384
Server licensing Unlimited
2048-bit public key encryption Yes
Lloji Wildcard SSL
Periudha 4-vite

Funksionalitete

 Sistemi do te administroj të dhëna për uniformat e punonjësit të policisë: numrin e
identifikimit, përmasat trupore, te dhënat e aksesit, pikët, historikun, kontaktet.

 Pajisja e punonjësve të policisë me karta. Ky proçes përfshin dy faza:

o Në momentin e parë, te dhënat e punonjësve do të merren nga sistemi RIMS.

o Në vazhdimësi, për çdo kartë të re (punonjës të rinj, ndryshim pozicionesh,

dëmtim karte etj), punonjësi i policisë duhet ti drejtohet njësisë shpenzuese me
një kërkesë, e cila me pas ja përcjell kontraktorit per të vijuar me proçesin e
prodhimit të kartës.

 Në përputhje me afatet e vendosura midis palëve (pëfituesit të shërbimit dhe
kontraktorit), kontraktori duhet të prodhojë kartën e cila duhet të përmbajë një numër
identifikues dhe një PIN. Punonjësi i policisë duhet të njoftohet për datën dhe vendin
e tërheqjes së saj.

 Karta duhet të dorëzohet nga ana e kontraktorit në njësinë shpenzuese, ku punonjësi
do të paraqitet për tërheqjen e saj.

 Punonjësit do të kenë qasje në sistem nëpërmjet internetit me ane te kompjuterit ose

pajisje mobile duke përdorur kredencialet e marra (numrin e kartës dhe PIN). Sistemi

duhet t’i krijojë mundesi punonjesit të policisë të ndryshojë PIN-in e kartës që ai

zotëron.

 Pas autentifikimit, punonjësit do t’i ngarkohet ndërfaqja e personalizuar sipas rolit që
ai do të ketë në sistem, e cila përfshin informacion dhe mundësi për të parë të dhënat
e tij bashkë me piket si dhe historik të porosive me statusin e tyre.

 Në sistem punonjësit duhet t’i shfaqen artikujt që i takojnë sipas pozicionit të punës
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dhe gradës.

 Sistemi duhet të jetë i ilustruar me figura skematike që punonjësi të orientohet për
masën e produktit që do të zgjedhi.

 Në një porosi punonjësi të mund të zgjedhi disa artikuj.

 Pas përcaktimit të artikullit/artikujve të porosisë, punonjesit si veprim konfirmimi i
detyrueshëm, duhet ti kërkohet rivendosja e PIN-it. Vetëm pas verifikimit me sukses
të PIN nga ana e sistemit, porosia quhet e kryer. Numri total i pikëve për porosinë,
duhet të ngrihen (rezervohen) në sistem, dhe ti kalojnë kontraktorit në momentin e
dorëzimit me sukses të porosisë, ose ti rikthehen bilancit të punonjësit në rast anullimi
të porosisë (i njejti proçes nëse ndodh modifikim i pjesëshëm i porosisë).

 Pas kyerjes së porosisë dhe rezervimit të pikëve, punonjësi duhet të njoftohet

nëpërmjet një mesazhi në telefon për rregjistrimin me sukses të porosisë.

 Të jetë e mundur që porosia të mund të modifikohet brenda një afati kohor të

përcaktuar paraprakisht. Çdo modifikim i porosisë, duhet të konfirmohet me

rivendosjen e PIN-it.

 Me bërjen gati të porosive nga kontraktori të realizohet njoftimi i punonjësit për datën

dhe vendin ku mund të marr në dorëzim porosinë.

 Porosia duhet të dorëzohet direkt te Punonjësi i Policisë pranë qendrës së vet të

punës. Punonjësi i Policisë kolaudon porosinë e bërë prej tij dhe pas këtij veprimi

disbursimi i pikëve bëhet zyrtar.

 Nëse Punonjësi i Policisë merr mallin e porositur, pa bërë konfirmimin në sistem, për

një periudhë të caktuar kohe, do të bëhet përgjegjës për të paguar vetë uniformën.

 Nëse porosia nuk kolaudohet për çështje cilësie nga Punonjësi i Policisë, artikujt e

porositur i kthehen operatorit dhe në sistem pikët nuk disbursohen. Çdo kthim i till do

të markohet negativisht ndaj operatorit në vlerësimin e cilësisë së mallit.

 Njësia e uniformave pranë MB do të zhvilloj sondazhe në terren të veshjeve të

efektivëve në të gjithë vendin duke testuar veshjet në laboratore jashtë vendit.

 Punonjësi i policisë do të bëjë konfirmimin përfundimtar të marrjes së porosisë.

 Gjendja e porosisë dhe vendndodhja e saj të mund të gjurmohen nëpërmjet numrit

unik të çdo porosie.

 Në sistem punonjësit e caktuar të policisë të mund të monitorojnë proçesin e

shpërndarjes sipas strukturës së tyre organizative dhe të nxjerrin raporte.

 Sistemi duhet të mundësojë reklamimin e porosive, brenda 7 (shtatë) ditëve pune pasi

punonjësi i policisë merr porosinë. Reklamimi mundëson informacion nëse artikujt e

porositur jane me defekt apo mund të kenë probleme të tjera. Historiku i ankesave

dhe reklamimeve duhet të ruhet dhe konsultohet sipas çdo punonjësi dhe çdo artikulli.

 Sistemi duhet të njoftojë me anë të një mesazhi çdo punonjës për veprimet që kyhen

me kartën e tij.

 Sistemi duhet të mundësojë mbylljen e qasjes automatike, nëse punonjësi nuk kryen

veprime në sistem për më shumë se një orë.

 Raporte:

o Sistemi duhet të gjenerojë raporte dinamike për të gjithë informacionin që

përmban. Të mund të filtrohen sipas dëshirës nga përdoruesit. Raportet të
mund të eksportohen në format Excel, pdf, etj.
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o Raportet që do të gjenerohen duhet të personalizohen sipas shtrirjes kohore që

përcakton përdoruesi dhe të përfshijnë:

 Raportim për porositë e bëra sipas çdo artikulli (duke përfshirë detajet
e punonjësit që ka bërë porosinë, kohën e bërjes dhe marrjes së
porosisë).

 Raportim për balancën e kartës së një punonjësi, ku të perfshihen
transaksionet lidhur me të (rimbushja me pikë nga manaxheri, totalin e
pikëve të harxhuara në secilën porosi, pikët e rezervuara dhe pikët e
ngelura).

 Përmbledhje e porosive të bëra nga një punonjës, ku të perfshihen
detajet e porosisë (artikulli, masa, data kur është bërë porosia, data kur
është marrë në dorëzim dhe është kolauduar apo jo) numri i pikëve të
shpenzuara nga secila porosi.

 Paraqitje në trajtë grafike të porosive sipas artikujve të ndryshëm.

 Raportim të porosive të bëra por ende të pashpërndara Punonjësit e
Policisë.

 Raportim të porosive të dorëzuara te Punonjësit e Policisë por ende të
pa konfirmuara në sistem prej tyre.

 Raportim i porosive të shpërndara në një periudhë të caktuar në një
njësi shpenzuese.

 Raport për artikujt që kanë reklamime dhe arsyet.

 Mundësi për shtim raportesh dhe personalizim sipas kërkesave të

drejuesve.

 Perdoruesit:

o Porositësi

 Kryen porositë online, shikon statusin e pikëve dhe të porosive,
modifikon porositë, plotëson reklamime, konfirmon porosinë,
ndryshon PIN, pranon porosi, kolaudon porosinë.

o Operatori Ekonomik

 Prodhon kartat, shikon porositë e bëra, njofton punonjësit dhe
shpërndan kartat dhe porositë. Në bazë të porosive të kyera, operatori
gjeneron faturat për çdo njësi shpenzuese për të vijuar me likujdimin
financiar.

o Njësia shpenzuese

 Merr në dorëzim kartat.

o Monitoruesit

 Monitorojnë mbarëvajten e proçesit të shpërndarjes.

o Manaxher

 Cakton sasinë e pikëve fillestare dhe bën ndryshimet e tyre sipas rastit.

o Administratori i sistemit

 Administron përdoruesit (përveç Porositësve). Gjeneron raporte.

Bllokskema
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Figura 2, Bllokskema funksionale e pajisjes me karta.

Figura 3, Bllokskema funksionale e meaxhimit të porosive


