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Përshkrimi
Shërbimi E-Banking ofron mundësinë e ngarkimit të listave të pagave të kompanisë apo listës se
faturave/pagesave te ndryshme, ashtu qe disa pagesa te realizohen ne një proces te vetëm.
Varësisht nga lloji i pagesave qe do te regjistrohen: i. Paga apo ii. Fatura, duhet te përpilohet fajll i
veçante me listën e pagesave. Per me tepër, platforma ofron dy mundësi te reflektimit te pagesave ne
qarkullim te llogarisë:
a) Importo urdhëra individualisht, me c’rast pagesat e realizuara do te paraqiten te veçanta ne
qarkullimin e llogarisë.
b) Importo urdhëra si pakete, me c’rast pagesat e realizuara do te paraqiten si totale, varësisht
nga numri i bankave përfituese (shembull. Nëse lista përmban ne total 6 pagesa, me 2 klient
te bankës BPB, 1 klient te PCB-se, dhe 3 klient NLB-se, atëherë ne qarkullim do te paraqiten
3 transaksione te grumbulluara si totale te vlerave ne nivel te bankës përfituese.

I.

Plotësimi i listës se pagesave

Për te realizuar procesin e plotësimit te listave, pasi te jeni kyçur ne shërbimin E-Banking, duhet te
hapet menyja “Pagesat”--> “Import i urdhëresave”:

Per shkarkimin e listës “Excel”, shtypet butoni “Exporto Fajllin” e cila duhet te plotësohet me te dhënat
e pagesave për klientët përfitues te bankës BPB apo bankave tjera ne Kosove:
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Pasi te jete shtypur butoni “Exporto fajllin” hapet fajlli, si ne shembullin ne vijim:

-

Fusha “Nr” – plotësohet me numrin rendor
Fusha “BeneficiaryName” – plotësohet me emrin e klientit përfitues
Fusha “BeneficiaryAccount” – plotësohet me numrin e llogarisë se klientit përfitues. Llogarite
përfituese mund te jene te bankës BPB apo te bankave tjera ne Kosove
Fusha “Payment Details” – plotësohet me përshkrimin e pagesës
Fusha “Sum” – plotësohet me vlerën e pagesës. Vlerat e shumave me decimale duhet te
ndahen me “.”.
Fusha “Paymenttype” – plotësohet varësisht prej llojit te pagesave qe do te realizohen e qe
mund te jene: i. Paga dhe kolona plotësohet me opsionin “Salary ” apo ii. Fatura dhe kolona
duhet te plotësohet me opsionin “Invoice”
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II.

Importimi i pagave apo faturave, me reflektim individualisht

Ne rastet kur pagesat e listës qe do te importohet, do te paraqiten te veçanta ne qarkullim te llogarisë,
atëherë importi do te realizohet sipas procesit te përshkruar ne vijim.
Plotësohet lista me te dhënat e përfituesve:

Tek dritarja “Import i urdhëresave”, duhet te përzgjidhen fushat:
-

Importi i urdhërave – zgjedh “Importo urdhëra individualisht.
Importo – varësisht nëse do te importohen “Paga” apo “Fatura”, duhet te përzgjedhet lloji
adekuat. Ne rastin konkret është përzgjedhur lloji “Paga”.

Dhe shtypet butoni për import te fajllit te ruajtur me pagesat përkatëse, si ne vijim:
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Ne vazhdim duhet te përzgjedhet fajlli i ruajtur dhe te shtypet butoni “Open”:

Per te vazhduar me procesin, duhet te shtypet butoni “Importo”:

Dhe shfaqet lista me transaksionet e importuara:
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Per te përfunduar procesin e regjistrimit, duhet te përzgjedhet menyja “E- urdhëresat”, ne te cilën
shfaqen pagesat ne pritje për nënshkrim. Përzgjidhen pagesat përmes plotësimit te katroreve te
zbrazet duke shtypur butonin “Aksione” dhe “Nënshkruaj urdhërat e regjistruar”:

Vendoset “OTP” i gjeneruar nga aplikacioni M-token dhe shtypet butoni “Nënshkruani urdhërin”:

Dritarja ne vijim, paraqet konfirmimin qe pagesat janë kompletuar me sukses:
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III.

Importimi i pagave apo faturave, me reflektim si pakete

Ne rastet kur pagesat e listës qe do te importohet, do te paraqiten si totale ne qarkullim te llogarisë,
varësisht nga numri i bankave përfituese, atëherë importi do te realizohet si ne vijim:
Plotësohet lista me te dhënat e klientëve përfitues:

Tek dritarja “Import i urdhëresave”, duhet te përzgjidhen fushat:
-

Importi i urdhërave – zgjedh “Importo urdhëra si pakete”.
Importo – varësisht nëse do te importohen “Paga” apo “Fatura”, duhet te përzgjedhet lloji
adekuat. Ne rastin konkret është përzgjedhur lloji “Fatura”.

Dhe përzgjedhet butoni për import te fajllit te ruajtur me pagesat përkatëse, si ne vijim:
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Ne vazhdim duhet te përzgjedhet fajlli i ruajtur dhe te shtypet butoni “Open”:

Per te vazhduar me procesin, duhet te shtypet butoni “Importo”:
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Dhe shfaqet lista me transaksionet e importuara:

Per te përfunduar procesin e regjistrimit, duhet te përzgjedhet menyja “Pagesat grupore”, ne te cilën
shfaqet paketa e pagesave ne pritje për nënshkrim.

Per te kontrolluar detalet e pagesave te importuara, mund te shtypet butoni “Detajet e pagesave”:
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E cila do te shfaqe te dhënat e pagesave dhe mund te vazhdohet me nënshkrim te paketës duke
shtypur butonin “Nënshkruaj paketën”:

Vendoset “OTP” i gjeneruar nga aplikacioni M-token dhe shtypet butoni “Nënshkruani urdhërin”:

Dritarja ne vijim, paraqet konfirmimin procesi është realizuar:
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Statusi final i listes se importuar, mund te lexohet tek menyja “Paketat e urdherave”.

Përderisa, konfirmimi final i pagesave te realizuara lexohet nga “Qarkullim i llogarisë”. Ne rastin
konkret janë shfaqur totalet e realizuara ne nivel te bankave përfituese (3 transaksione), si ne vijim:
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