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Sistemi për menaxhimin e kohës
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1. Modulet
Sistemi për menaxhimin e kohes - Time Attendance në vete përmban disa module të cilat janë:
• Ballina
• Departamentet
• Oraret
• Administratorët
• Përdoruesit
• Raportet
• Regjistrimi manual

2. Ballina
Tek Ballina, kemi të paraqitur një pasqyrë(figura me poshtë) e cila tregon se sa prej
punëtorëve janë Aktiv, sa prej tyre janë Në Pushim dhe sa Në Dalje Zyrtare.

Fig. 1

Fig. 2

Nëse dëshirojmë t’i shohim se cilët punëtorë për momentin janë Aktiv, Në Pushim ose
Në Dalje Zyrtare, atëherë e kemi mundësin, duke klikuar mbi AKTIV , do na gjenerohet
një raport i cili tregon se cilët prej punëtorëve janë aktiv për momentin, në cilin
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departament punojnë si dhe në sa ora kanë filluar punën, sic mund të shihet edhe në
figurëm e mëposhtme:

Fig. 3

Pasi që të klikojmë mbi AKTIV, do e kemi pamjen si në vijim:

Fig. 4

E njëjta procedurë është edhe nëse dëshirojmë t’i shohim raportet e punëtorëve të cilë
janë në Pushim dhe Në Dalje Zyrtare.

3. Departamentet
Si fillim gjithmonë duhet t’i regjistrojmë departamentet e kompanisë, sipas të cilave janë
të ndarë punëtorët.
Procedura për regjistrimin e departamentit është si në vijim:
•

Duhet të klikojm mbi butonin “DEPARTAMENTET” i cili gjendet në anën
e djathtë të menysë, sic po shihet në foton e mëposhtme:

Fig. 5
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•

Pasi të kemi klikuar mbi butonin “DEPARTAMENTET”, do na hapet
pamja si në vijim:

Fig. 6

Pra, sic po shohim në pjesën lart kemi butonin “Regjistro Departamentet” i cili
përdoret për regjistrimin e departamentit të ri, duke klikuar mbi këtë buton do na hapet
modali si në vijim:

Fig. 7

Për ta regjistruar departamentin, tek Përshkrimi duhet ta shkruajmë emrin e
departamentit dhe pastaj duhet te klikojmë në butonin “Shto” i cili po shihet më poshtë.
Me këtë rast do të shohim se departamenti është shtuar me sukses , dmth është vendosur
në tabelën e cila është paraqitur më parë.
Nëse e kemi gabuar emrin e departamentit gjatë regjistrimit të tij, atëherë kemi
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mundësinë që t’a editojmë duke klikuar ne butonin e kolonës Edit, i cili gjendet në tabel,
në rreshtin e departamentit përkatës.
Pasi të klikojmë mbi butonin Edit atëherë do na shfaqet modali si në vijim:

Fig. 8

Pasi të ndryshojmë emrin e departamentit që po e shohim tek Përshkrimi, atëherë duhet
të klikojmë në butonin “Ruaj” dhe editimi do të ruhet.
Gjithashtu nëse dëshirojmë t’a fshijmë ndonjërin nga departamentet e regjistruara,
atëherë e kemi mundësin delete e cila gjendet në rreshtin e departamentit përkatës në
tabelë.
Nëse klikojmë mbi ikonën Fshije e cila duket si në vijim:

Fig. 9

Do shohim se departamenti është fshirë me sukses

4. Oraret
Procedura për regjistrimin e Orarit është si në vijim:
•

Duhet te klikojm mbi butonin “ORARET” i cili gjendet në meny, sic po
shihet në foton e mëposhtme:

Fig. 10

6

•

Pasi të kemi klikuar mbi butonin “ORARET”, do na hapet pamja si në vijim:

Fig. 11

Pra, sic po shohim në pjesën lart kemi butonin “Regjistro Orarin” i cili përdoret për
regjistrimin e orarit të ri, duke klikuar mbi këtë buton do na hapet modali si në vijim:

Fig. 12
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Për ta regjistruar orarin, tek “Përshkrimi” duhet ta shkruajmë emrin e orarit (p.sh orari
1), tek “Fillimi” – duhet ta caktojmë orën në të cilën fillon orari, tek “Mbarimi” orën
në të cilën mbaron orari, tek rreshti “Kohëzgjatja e pauzës e javës” duhet ta shkruajm
kohëzgjatjen e pauzës në minuta kurse tek “Ditët e javës” duhet t’i bejmë me tik ditët
në të cilat është aktiv ky orar. Pastaj duhet te klikojmë në butonin “Shto” i cili po shihet
më poshtë.
Me këtë rast do të shohim se orari është shtuar me sukses , dmth është vendosur në
tabelën e cila është paraqitur më parë.
Nëse i kemi gabuar të dhënat e orarit apo dëshirojmë t’i ndryshojmë, atëherë kemi
mundësinë që t’a editojmë duke klikuar në butonin e kolonës Edit, i cili gjendet në tabel,
në rreshtin e orarit përkatës
Pasi të klikojmë mbi butonin edit atëherë do na shfaqet modali si në vijim:

Fig. 13

Pasi t’i ndryshojmë të dhënat e orarit , atëherë duhet të klikojmë në butonin “Ruaj” dhe
editimi do të ruhet.
Gjithashtu nëse dëshirojmë t’a fshijmë ndonjërin nga oraret e regjistruara, atëhee e kemi
mundësin fshije e cila gjendet ne rreshtin e orarit përkatës në tabelë.
Nëse klikojmë mbi ikonën Fshije e cila duket si në vijim:

Fig. 14

Do shohim se orari është fshirë me sukses!

8

5. Administratorët
Duhet te klikojm mbi butonin “ADMINISTRATORËT” i cili gjendet në meny, sic po
shihet në foton e mëposhtme:

Fig. 15

Pasi të kemi klikuar mbi butonin “ADMINISTRATORËT”, do na hapet pamja si në
vijim:

Fig. 16

Pra, sic po shohim në pjesën lart kemi butonin “Regjistro Administratorin” i cili përdoret për
regjistrimin e administratorit të ri, duke klikuar mbi këtë buton do na hapet modali si në vijim:
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Fig. 17

Regjistro Administratorët – këtu regjistrohet një administrator i ri , ku pas klikimit në
buton hapet dritarja me fushat(Username, Passwordi, Emri dhe Mbiemri, Roli)
plotësohen fushat dhe klikohet butoni “Shto”.
Edito Administratorin – në rast të editimit, klikohet ikona Edit në tabelë dhe pastaj
hapet dritarja ku i editojmë të dhënat. Pasi t’i ndryshojmë të dhënat e administratorit,
atëherë duhet të klikojmë në butonin “Ruaj” dhe editimi do të ruhet.

Fig. 18
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Fshije Administratorin – Gjithashtu nëse dëshirojmë t’a fshijmë ndonjërin nga
administratorët e regjistruar, atëhere e kemi mundësin fshije e cila gjendet ne rreshtin e
administratorit përkatës në tabelë.
Nëse klikojmë mbi ikonën Fshije e cila duket si në vijim:

Fig. 19

6. Përdoruesit
Duhet te klikojm mbi butonin “PËRDORUESIT” i cili gjendet në meny, sic po shihet në
foton e mëposhtme:

Fig. 20

Pasi të kemi klikuar mbi butonin “PËRDORUESIT”, do na hapet pamja si në vijim:

Fig. 21
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Pra, sic po shohim në pjesën lart kemi butonin “Regjistro Personelin” i cili përdoret për
regjistrimin e personelit të ri, duke klikuar mbi këtë buton do na hapet modali si në vijim:

Fig. 22

Pas plotësimit të këtyre fushave që janë paraqitur më lart, klikojmë në butonin “Ruaj”
meqë rast personeli do të regjistrohet me sukses.
Edito Personelin – në rast nevoje për editimin e të dhënave të ndonjë prej personelit,
klikojmë në ikonën Edit dhe pastaj hapet dritarja ku mund të i editojmë të dhënat, siç po
shihet në vijim:
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Fig. 23

Pasi që të ndryshojmë të dhënat klikojmë tek butoni “Ruaj” dhe përfundon procesi i
editimit me sukses.
Fshije Personelin – Gjithashtu nëse dëshirojmë t’a fshijmë ndonjërin nga personelet e
regjistruar, atëhere e kemi mundësin fshije e cila gjendet ne rreshtin e personelit përkatës
në tabelë.
Nëse klikojmë mbi ikonën Fshije e cila duket si në vijim:

Fig. 24

Do shohim se personeli është fshirë me sukses!

7. Raportet
Tek moduli Raportet, kemi raportet të ndara si në vijim:
•

Raporti Ditor
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•
•
•
•
•

Raporti Vonesa
Raporti Mungesave
Raporti Detajuar
Raporit Periodik
Raporti Mujor

Duhet të klikojm mbi butonin “RAPORTET” i cili gjendet në meny, sic po shihet në
foton e mëposhtme:

Fig. 25

Pasi të kemi klikuar mbi butonin “RAPORTET”, do na hapet pamja si në vijim:

Fig. 26

7.1 Raporti Ditor
Raporti Ditor – Na shfaq raportin ditor të punëtorëve se kur kanë bërë hyrje në
punë, pushimin(pauza), daljen zyrtare dhe kur e kane bërë daljen nga puna.
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7.2 Raporti Vonesa
Raporti Vonesa – Mund të bëjmë filtrimin e raportit për vonesat te butoni
“Filtro”, pasi të kemi zgjedhur periudhen kohore varësisht prej datës që dëshirojmë të
shfaqim vonesat.

Fig. 27

Pastaj na shfaq raportin e vonesave të puntorëve në punë. Programi e llogaritë si vonesë
nëse punëtori ka bërë hyrjen në punë 15 min – 4 orë, me vonesë pas orarit të caktuar se
kur fillon puna.
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Fig. 28

7.3 Raporti Mungesave
Raporti Mungesa – Mund të bëjmë filtrimin e raportit për mungesat te butoni
“Filtro”, pasi të kemi zgjedhur periudhen kohore varësisht prej datës që dëshirojmë të
shfaqim mungesat.

Fig. 29
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Na shfaq raportin e mungesave të punëtorëve në punë. Programi e llogaritë si mungesë
nëse punëtori nuk ka bërë hyrjen në punë 4 orë më vone pas orarit të caktuar se kur fillon
puna.

Fig. 30

7.4 Raporti Detajuar
Raporti Detajuar – Së pari duhet të bëjmë filtrimin e raportit tek butoni “Filtro”,
pasi ti kemi zgjedhur punonjësin për të cilin dëshirojmë raportin dhe periudhen kohore
varësisht prej datës që deshirojmë të shfaqim raportin e detajuar.
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Fig. 31

Na shfaq raportin e detajuar specifikisht për një punëtorë ose për të gjithë punëtorët. Në
të paraqitet koha se kur është bërë veprimi (Hyrja në punë, pauzë ose dalja nga puna),data
dhe një foto e punëtorit e bërë në momentin kur është kryer veprimi.

Fig. 32
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7.5 Raporti Periodik
Raporti Periodik – Së pari duhet të bëjmë filtrimin e raportit tek butoni “Filtro”,
pasi ti kemi zgjedhur punonjësin për të cilin dëshirojmë raportin, departamentin në të
cilin punon ai dhe periudhen kohore varësisht prej datës që deshirojmë të shfaqim
raportin periodik.

Fig. 33

Na shfaq raportin periodik specifikisht për një punëtorë ose për të gjithë duke e zgjedhur
punëtorin dhe departamentin në të cilin ai punon. Në të paraqitet koha se kur është bërë
hyrja në punë, dalja në pauzë, dalje zyrtare dhe dalja nga puna, gjithashtu ky raport shfaq
orët e rregullta të punës së bërë, orët overtime si dhe orët mungesë të punëtorit për
periudhën e zgjedhur kohore.
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Fig. 34

7.6 Raporti Mujor
Raporti Mujor – Së pari duhet të bëjmë filtrimin e raportit tek butoni “Filtro”,
pasi ti kemi zgjedhur punonjësin për të cilin dëshirojmë raportin, departamentin në të
cilin punon ai dhe periudhën kohore varësisht prej datës që dëshirojmë të shfaqim
raportin periodik.
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Fig. 35

Na shfaq raportin mujor specifikisht për një punëtorë ose për të gjithë duke e zgjedhur
punëtorin dhe departamentin në të cilin ai punon. Qëllimi i raportit mujor është për të
kalkular orët e rregullta të punës së bërë, orët overtime si dhe orët mungesë të punëtorit
për gjatë një muaji.

Fig. 36
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8. Regjistrimi manual
Në qoftë se punëtori harron ta shtyp kartelën kur të starton në punë, ose ka ndonjë
problem tjetër, atëherë punëtorin mund ta regjistrojmë manualisht, duke klikuar ne
butonin “REGJISTRIMI MANUAL” i cili gjendet në menyn poshtë:

Fig. 37

Pasi të klikojmë tek butoni “Regjistrimi Manual”, do na hapet pamja si në vijim:

Fig. 38

Pra kjo tabelë paraqet punëtorët që janë regjistruar manualisht.
Për ta regjistruar punëtorin duhet të klikojmë në butonin “Regjistro Punëtor”, meqë rast
do na hapet modali si në vijim:
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Fig. 39

Tek fusha “Punonjësi” duhet të zgjedhim emrin e punëtorit, pastaj tek fusha “Tipi i
ngjarjes” duhet të zgjedhim tipin se cfarë deshirojmë të bëjmë(p.sh hyrje në punë),
pastaj ne dy fushat e tjera me posht zgjedhim datën dhe kohën e saktë dhe krejt në fund
klikojmë në butonin “Shto” dhe punëtori do të regjistrohet me sukses në mënyrë
manuale.
Gjithashtu nëse dëshirojmë t’a fshijmë ndonjërin nga oraret e regjistruara, atëherë e kemi
mundësin delete e cila gjendet ne rreshtin e orarit përkatës në tabelë.
Nëse klikojmë mbi ikonën Fshije e cila duket si në vijim:

Fig. 40

Do shohim se orari është fshirë me sukses!
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9. Përdorimi i pajisjes
Për përdorimin e pajisjes duhet të i përfundojm disa hapa:
•
•

Sinkronizimi i userave
Regjistrimi i ngjarjeve

Sinkronizimi i userave - Për të sinkronizuar userat duhet të shtypet butoni “KIT” sic shihet në
foton e mëposhtme:

Fig. 41

Sinkronizimi përfundon brenda 5 sekondave.

Regjistrimi i ngjarjeve - Për të regjistruar një njgarje duhet te klikohet njëra prej ngjarjeve që
janë në pajisje(p.sh. Hyrja ne punë) sic shihen në foton e mëposhtme:
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Fig. 42

Pastaj kartela duhet të vendoset në anën e djathtë të pajisjes dhe do shohim se ngjarja është
regjistruar me sukses, pra do të kemi pamjen si në vijim:

Fig. 43
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Në qoftë se pas shtypjes së karteles do ta kemi këtë pamje:

Fig. 44

Atëherë kartela nuk është regjistruar mirë ose nuk është sinkronizuar!
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