
 

1. Transfertat në Masë 

Në këtë menu juve mund të kryeni disa transferta kundrejt një klienti apo furnitori të cilit i 

keni detyrime për të paguar. 

 

1.1 Ngarkim Dokumenti 

Në nënmenunë "Ngarkim Dokumenti" janë renditur të gjithë dokumentat e ngarkuar (nëse 

ngarkohen para së paku një dokumenti) ose mund të ngarkoni një dokument të ri transferimi. 

Klikoni në "Ngarkoni dokumentin" nëse doni të ngarkoni një të ri. 

 
 

Pasi keni zgjedhur “Ngarko Dokumentin” duhet të zgjidhni dokumentin që doni të ngarkoni 

nga kompjuteri juaj. Vendosni Captcha dhe shtypni “Vazhdo” 

 
 

Shkarko Dokumentin në excel 
për kalimin e transfertave në 
masë. 

Ngarko Dokumentin e 
Plotësuar dhe kliko Next. 



• Në hapin tjetër mund të kontrolloni Detajet tuaja të ngarkimit të dokumentit. Ju duhet të 

zgjidhni një llogari nga ku doni të bëni transferimin dhe vendosni një përshkrim tek fusha 

“Description” ku të specifikoni qëllimin dhe detajet e pagesës. Klikoni "Next/Tjetër". 

 

 
 

 

 
 

• Duhet të shfaqet një mesazh informacioni që skedari të ngarkohet me sukses. 



 
 

1.2 Menaxhimi i të dhënave 

Në këtë nënmenu janë renditur të gjithë dokumentat e ngarkuar. Ju keni informacione në 

lidhje me ID e File, Numri i Regjistrimeve, Shuma, Valuta e Shuma dhe Statusi i Dosjes. Ju 

mund të shtoni rekord të ri, azhornoni ose fshini rekordin për dokumentin e zgjedhur. 

 

 
 

 

1.2.1 Menaxhimi të dhënave/Rekord i Ri 

• Nëse klikoni në butonin "Rekord i ri", mund të shtoni rekord të ri për dokumentin e zgjedhur. 

Klikoni "Vazhdo" dhe rekordi duhet të shtohet me sukses. 

Në fazën e dytë Menaxhimi 
i të Dhënave kryeni shtim, 
ndryshim, fshini rekorede 
ose dërgoni dokumentin 
për aprovim. 



  
 

1.2.2 Menaxhimi të Dhënave / Përditësimi i Rekordeve 

Klikoni "Azhorno Rekord", nëse doni të azhornoni një rekord për atë skedar. 

Ju mund të filtroni me "List" (për shembull filtri me statusin "I Pavlefshëm" nëse doni të 

korrigjoni regjistrimet me të dhëna të gabuara, “Të Gjitha” nëse doni të shikoni listën me të 

gjitha të dhënat apo me statusin “I Vlefshëm” nëse doni të shikoni listën me të dhënat e 

Vlefshme).  

Klikoni një rekord që dëshironi të azhornoni dhe pastaj klikoni "Vazhdo". 

   
 
 



 
 

 
 



 
 

1.2.3 Menaxhimi të Dhënave / Fshirja e Rekordeve 

• Nëse juve doni të fshini një rekord, zgjidhni një rekord nga lista dhe kliko “Vazhdo” 

 

 
 

• Në Faqen e Konfirmimit, duhet të shfaqet në mënyrë korrekte Regjistri i Rekordit të 

zgjedhur. Klikoni "Vazhdoni" nëse konfirmoni mëposhtë të dhënat. Rekordi duhet të 

fshihet me sukses. 

 



 
 

 
 

1.2.4 Menaxhimi të Dhënave/ Dërgo për Miratim 

• Klikoni "Dërgo për Miratim" nëse doni të dërgoni për miratim dhe Statusi i Dokumentit 

duhet të jetë "Gati për tu aprovuar" përndryshe nuk mund të dërgohet për miratim. 

 



 
 

 
 



 
 

1.2.5 Aprovim Transfertash 

Në këtë menu janë listuar të gjitha transfertat që janë gati për tu aprovuar. 

 

 
 

 

1.2.5.1 Aprovim Transfertash/Lista e Rekordeve 

Nëse zgjidhni një prej dokumentave në listë dhe zgjidhni “Lista e rekordeve” do t’ju shfaqen 

rekordet që janë gati për tu aprovuar. 

 

Pasi keni dërguar dokumentin 
për aprovim kliko Aprovim 
Dokumenti për të vazhduar 
ose Refuzim Dokumenti për të 
anulluar procesin e kalimit të 
Transfertave në Masë.  



 
 

 

1.2.5.2 Aprovim Transfertash/Refuzo Dokumentin 

Selekto dokumentin që do të refuzosh dhe zgjidh “Refuzo Dokumentin”. Më pas kliko 

“Vazhdo” 

 



 
 

 
 

1.2.5.3 Aprovim Transfertash/Aprovo Dokumentin 

• Klikoni "Aprovo Dokumentin" nëse doni të aprovoni dokumentin, dhe më pas zgjidhni 

një llogari nga ku doni të bëni transferimin. 

 



 
 

• Në faqen e konfirmimit, duhet të shfaqet në mënyrë korrekte Miratimi i dokumentit të 

Zgjedhur. Këtu shfaqet edhe koha e parashikuar për ekzekutimin e proçesit të fillimit. 

Klikoni "Përfundo" nëse konfirmoni mëposhtë të dhënat. Proçesi duhet të bëhet. 

 

Tabela përmbledhëse për 
përfundimin e Transfertave. 
Kliko perfundo nëse 
konfirmon detajet ne tabelën 
përmbledhëse për të kryer 
kalimin e transfertave në masë. 



 
 

1.2.6 Transfertat e Aprovuara 

Në këtë nënmenu shfaqen të gjitha dokumentet e aprovuar me statusin e tyre të proçesit. Ju 

mund të filtroni skedarët sipas datës (Data e fillimit dhe data e mbarimit). Klikoni "Detaje" 

nëse doni të shihni detajet e dokumentit të zgjedhur. 

 

 

 
 



 
 

***Kujdes 

Menu-ja Kalim Pagash dhe Transferta në Masë kryhen në katër faza të pavarura nga njëra 

tjetra. Nëse dilni nga sistemi mjafton të vazhdoni procesin në fazën që keni lenë dhe jo të 

nisni procesin nga e para.  
 


