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I dashur lexues,
Viti 2020 u pa si viti i shpresës për Shqipërinë për rikuperimin nga tërmeti, por
tani është shndërruar në vit shumë te vështirë për shëndetësinë dhe
ekonominë, jo vetëm të vendit tonë, por të gjithë botës për shkak të virusit
Covid-19
Botimi i këtij buletini  gjithashtu nuk ishte i mundur gjatë Covid-19, por të gjitha
ekipet janë të përkushtuara të përfundojnë hapat e nevojshme për funksionimin
e plotë të SPI-së.
Në këtë numër ju do të gjeni informacion për ato që kanë ndodhur me tre
sistemet gjatë gjithë kësaj kohe.

Ju urojmë lexim të këndshëm. Lutemi na shkruani sugjerimet tuaja për ato që
doni të shihni në këtë gazetë.

 LAJME PËR IPSIS

Miratohet VKM për përdorimin e
IPSIS

Përfundon me sukses UAT për
IPSIS

http://ips.gov.al/sq
http://ips.gov.al/sq/
http://ips.gov.al/sq/council-of-ministers-issues-the-decision-for-ipsis-use-in-april/
http://ips.gov.al/sq/oat-successfully-completed-for-ipsis-system/


Bazuar në vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 290 datë 11.4.2020,
"Për krijimin e Sistemit të Informimit
të Sistemit të Planifikimit të Integruar
të Qeverisë (IPSIS)", institucionet
qendrore janë të detyruara të krijojnë
dokumente strategjikë, të
përcaktojnë...më shumë

Gjatë muajit Prill janë realizuar me
sukses Testimet e Pranimit të
Përdoruesve  (Users Acceptance
Test) ku janë aprovuar të gjitha test
scriptet (në bazë të manualeve të
përgatitura) në perputhje me  çdo
modul të sistemit IPSIS. Për çdo
testim dhe aprovim...më shumë

Trajnimet online te IPSIS dhe vlerësimi
Në kuadër të zhvillimit të kapaciteteve për sistemin IPSIS, është hartuar plani i
trajnimeve i cili përkon me tre faza:
Faza e parë lidhet me trajnimin e grupeve operacionale për çdo modul, të cilët jane
identifikuar si ToT users për çdo modul me qëllim që keto grupe respektive të
shërbejnë si 'coaching'  brenda strukturave të çdo ministrie ...më shumë

LAJME PËR AFMIS

Testimi i HRMIS - AFMIS në zyrën
e Thesarit në MFE

Integrimi i AFMIS në kohën COVID-
19
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http://ips.gov.al/sq/oat-successfully-completed-for-ipsis-system/
http://ips.gov.al/sq/ipsis-training-survey-and-evaluation/
http://ips.gov.al/sq/ipsis-training-survey-and-evaluation/
http://ips.gov.al/sq/testing-hrmis-afmis-at-treasury-office-at-mofe/
http://ips.gov.al/sq/afmis-integration-progress-in-covid-19-time/


Më 8 maj filloi procesi i testimit me të
dhëna reale mbi integrimin e HRMIS
me AGFIS për automatizimin e
pagesave të pagave të punonjësve të
administratës publike. Procesi i
testimit po ecën mirë, megjithatë ka
hasur në disa çështje të vogla nga
ana e HRMIS...më shumë

Aktualisht në AFMIS janë live këto
module MTBP, PIM dhe BPPM) 9
(nëntë) Ministri (nga 11) dhe 16
Institucione Buxhetore (nga 35).
Procesi i popullimit dhe mbledhja e të
dhënave nuk po vazhdon për shkak
të kufizimeve të Covid-19.
Institucionet e ..më shumë

Përdorimi i AFMIS dhe kontraktat e sistemeve
jatë periudhës janar-maj 2020 ka bërë progres si më poshtë: Ekipi i Thesarit po ndjek

operacionet ditore. Aktualisht janë 102 institucione buxhetore që hyjnë në portalin
web. Për momentin, roll-out është përqendruar vetëm në konfigurimin e përdoruesve
të rinj dhe të BI-së në sistem dhe mbështetjen e BI-së që përdorin tashmë portalin në

internet...më shumë

LAJME PËR EAMIS

http://ips.gov.al/sq/testing-hrmis-afmis-at-treasury-office-at-mofe/
http://ips.gov.al/sq/afmis-integration-progress-in-covid-19-time/
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EAMIS i integruar dhe në pritje të Çertifikates së Pranimit
Lajmi i mirë për EAMIS është se gjatë kësaj periudhe integrimi me të dhëna reale të
EAMIS me AFMIS është përfunduar. Një tjetër integrim shumë i rëndësishëm është

me EAMIS dhe platformën e klientit të Bankës Botërore. Këto mundësojnë që EAMIS
të marrë të dhëna reale nga projektet e Bankes Boterore në kohë reale...më shumë

A e dini se?   
Më shumë se 7000 njerëz do të përdorin Sistemin e Planifikuar të
Integrimit(SPI), nga të cilët 1062 përdorues të sistemit IPSIS, 6500
përdorues të AFMIS dhe 250 përdorues të EAMIS . Përsa i përket
institucioneve, do të jenë më shumë se 1600 institucione që do të përdorin
sistemin IPS.  
Projekti zbatohet përgjatë viteve 2013-2019 dhe përbën fazën e dytë të
mbështetjes afatgjatë (faza e parë 2008-2012), që partnerët për zhvillim
kanë ofruar për modernizimin e qëndrueshëm të administrimit publik dhe
financave publike të shtetit shqiptar.

 
Lexo me tepër

http://ips.gov.al/sq/eamis-towards-acceptance-certificate/
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