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Hyrje  
 

          Katalogu online i pjesëve të këmbimit të automjeteve është i krijuar posaçërisht për klientët në të 

cilën realizojnë blerjet e tyre online. Katalogu ose ndërfaqja është “user-friendly”(i lehtë në përdorim), 

nuk kërkon proçedura instalimi, ka akses kudo dhe është i përdorshëm gjithmonë në gjendjen online.  

Në vetvete katalogu është një lidhje e realizuar midis programit online të pjesëve të këmbimit 

TecAlliance (moduli TecDoc) dhe sistemit financiar Alphaweb. Kjo nënkupton që klienti do të bëjë 

kërkimin e pjesës që dëshiron, në bazë të parametrave të makinës dhe për ato artikuj që janë pjesë e 

sistemit tonë financiar do të realizojë blerjen e pjesës. Blerja do të kryhet duke u bazuar në gjendjen në 

secilën filial (magazinë) dhe duke parë çmimin përkatës.  

 

1.Një përshkrim nga ana vizuale e katalogut  
  

  1.1 Logimi në katalog  

 

Fig. 1 

Në Fig.1 jepet pamja e katalogut në momentin e logimit. Katalogu ofrohet në pesë gjuhë. Për tu loguar 

çdo klient ka kredencialet e veta të logimit, emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi.                                                                                   

 

Në momentin pas logimit shfaqet pamja e katalogut, si në Fig.2. 
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Fig. 2 

 

Menutë kryesore të katalogut janë: 1)Fillimi 2)Autoveturë 3)Automjete komerciale 4)Motoçikletë 

5)Pjesë universal 6)Shporta e mallrave. Në menunë Fillimi, është  nënmenuja Kërkim, Fig.3.         

                                                             

 

Fig. 3 

   

1.2 Opsioni Kërkim 
          Në opsionin Kërkim pamja e katalogut është e ndarë në dy pjesë, Fig.4. 
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Fig. 4 

Në anën e majtë jepen opsionet e kërkimit që janë ose kërkim në bazë të kodit të artikullit ose kërkim 

duke u bazuar në automjet (Kërko automjet), ose kërkim me numër shasie (Kërko Shasi) ose Kërkim në 

bazë të pjesëve universale.                                                                                                                                             

Në anën e djathtë është historiku i klientit gjatë kohës që ai ka kërkuar si në variantin Artikuj ashtu 

edhe në variantin Automjet. 

2. Kërkimi i artikullit  
 

     Kërkimi i artikullit realizohet ose nëpërmjet Opsionit Kërkim, te menuja Fillimi (Fig.5) ose në 

opsionin Kërkimi i produktit në të majtë të katalogut si në Fig.6. 

                                                                                      

Fig. 5                                                                              Fig. 6 
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Pas kërkimit të artikullit (Shembull :kodi i artikullit 415074009),  shfaqet pamja si me poshtë Fig.7

 
Fig. 7 

Në opsionet Grup Produktesh dhe Prodhues, shfaqet lista me produktet që kanë kod artikulli të 

ngjashëm me kodin që klienti ka kërkuar dhe lista me prodhues që ofrojnë artikuj me kode të ngjashme 

me kodin e kërkimit. Ato grupe produktesh dhe prodhues që janë me ngjyrë të kuqe, i korespondojnë 

rezultatit të kërkimit. Për më shumë informacion si për prodhuesin ashtu edhe për grupin e produkteve, 

mjafton një klikim te të tjera. 

   2.1 Sqarim mbi ikonat që shoqërojnë artikullin. 
           Çdo artikull ka tre ikona kryesore: 1)Përzgjedhja në shportën e mallrave 2) Kërkesë stoku/çmimi 

3)Gjendja në magazinë, si në Fig.8. 

 

Fig. 8 
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Nqs user-i është i interesuar për të blerë artikullin, mjafton të klikohet në ikonën e Përzgjedhja në 

shportën e mallrave, dhe artikulli regjistrohet automatikisht si artikull i përzgjedhur për tu blerë te 

Shporta e mallrave , si në Fig.9 .  

 

Fig. 9 

Udhëzim! Nqs artikulli nuk i ka ikonat si më lart, ky artikull nuk ekziston në FEAR AUTO. 

 

   2.1.1. Sqarim mbi ikonën Gjendja  

Gjendja e artikullit përfaqësohet nga një rreth i mbushur në ngjyrë të gjelbër dhe kur mouse vendoset 

mbi këtë ikonë, shfaqet lista e gjendjeve për secilën magazinë dhe sasitë përkatëse. Në ato mgazina ku 

artikulli nuk është në gjendje, shfaqet me rreth të kuq, ndërsa ato që janë gjendje shfaqen në ngjyrë të 

gjelbër, Fig.10 (Shembull: Kodi i artikullit: W719/5). 

 

Fig. 10 

 

    



Faqe | 8                                                                                                                                                                     www.fear.al 
 

2.2 Sqarim mbi kodet e artikujve. 
          Çdo artikull ka dy kode: 1)Numri i artikullit të FEAR AUTO, kodi i vendosur nga FEAR AUTO 

e identifikuar në ngjyrë të kuqe. 2) Numri i artikullit të prodhuesit, kodi i vendosur nga firma nga e cila 

është blerë artikulli,e identifikuar në ngjyrë të zezë. (Në të shumtën e rasteve këto dy kodet janë të 

njëjta).  

 

Fig. 11 

 

Kur klikojmë në një nga këto dy artikujt, shfaqen informacione të detajuara mbi artikullin, duke 

përfshirë deatje mbi artikullin, përshkrim i detajuar i artikullit, Nr.OE dhe paraqitje vizuale e artikullit, 

Fig.12.  

Fig. 12 
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2.3 Proçesi i blerjes  
        Blerja në katalog fillimisht konsiston në kryerjen e porsosisë. Përpara se të kryejë porosinë klienti 

duhet të shohë gjendjen e artikullit për secilën magazinë. Duke klikuar në ikonën Përzgjedhja në 

shportën e mallrave, automatikisht ky artikull regjistrohet si artikull i porositur(siç është përmenduar 

më lart në Seksionin 2.1).  

Për të bërë blerjen e artikullit mjafton të klikohet te Shporta e mallrave dhe ndiqen proçedurat si në 

Fig.13 dhe Fig.14.  

 

Fig. 13 

 

 

Fig. 14 

 

3. Zgjedhja e pjesëve duke bërë kërkimin sipas Autoveturë.  
 

    Për të bërë kërkimin duke u bazuar në automjetin që vetë klienti zotëron. Në këtë rast automjeti është 

autoveturë. Përzgjidhet autovetura duke selektuar tipin e makinës, serinë e modelit, vitin e prodhimit 

dhe lloji i automjetit (Menu: Autoveturë).  Gjithashtu për të gjetur automjetin, mund të përdorë edhe 

opsionin Kërko Shasi. Avantazhi që ofrohet për klientin qëndron në faktin se klienti duke zgjedhur 

automjetin që ka, informohet më mirë dhe e ka më të lehtë për të gjetur pjesën që dëshiron, në përputhje 
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me parametrat e automjetit. Për të gjetur pjesën që dëshiron ofrohen katër alternativa të paraqitura si në 

Fig.15. 

Fig. 15 

 

Në variantin e parë, Kërkim, mjafton të shkruhet emri i pjesës ose i artikullit dhe del rezultati i 

kërkimit.                                                                                                                                                    

Në variantin e dytë FastClick, arikujt janë të organizuar në grupe, të cilat grupet identifikohen nga 

ikona përkatëse.                                                                                                                                         

Në variantin e tretë, artikujt janë të organizuara në grupe më të mëdha.                                                    

Në variantin e katërt jepen ato artikuj të identifikuara me ikonën e artikullit. Ky variant, krahasuar me 

variantet e tjera të kërkimit, është varianti më i mirë, pasi jepen vetëm ato artikuj që i korespondojnë 

parametrave të automjetit dhe njëkohësisht janë pjesë e sistemit tonë.  

Çfarëdolloj varianti kërkimi të zgjidhet, rezultati i kërkimit do të jetë si më poshtë Fig.16.             

Shembull: Automjeti: MERCEDEZ BENZ C-Class (W202) C 200 CDI (202.134).                        

Artikulli: Ferrotë freni ose Set i padit të frenave, Disk Frenash.  
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Fig. 16 

Për ta lehtesuar akoma më tej punën e klientit, dmth për të gjetur artikullin që i korespondon boshtit të 

përparëm ose të pasëm të automjetit, vjen në ndihmë opsioni Vend Montimi. Duke selektuar boshtin e 

përparëm kemi si rezultat atë artikull që i korespondon pikërisht këtij boshti. Po ashtu edhe për boshtin 

e pasëm. Në Fig.19 jepen rezultate e kërkimit në të tria rastet.  

 

Fig. 17 

Te tipi i makinës së zgjedhur, është ikona Detaje, e cila një klikim mbi këtë ikonë, jep detaje të 

hollësishme mbi makinën, Fig.18 dhe Fig.19.  
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Fig. 18 

 

Fig. 19 

 

4. Udhëzime shtesë mbi artikullin  
 

    Ka artikuj të cilët janë të ngjashëm me një artikull tjetër dhe në katalog artikujt e ngjashëm/të 

barabartë kanë si identifikim, Informacion shtesë artikujsh: Numra alternativ (Fig.20) 

 

Fig. 20 
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 Artikuj si :Kit freksioni, që kanë komponentë të tjera dhe listë aksesorësh, për të gjetur këto pjesë kanë 

ikonat si në Fig. 21. 

 

Fig. 21 

1)Listë copësh 2)Listë aksesorësh. Gjithashtu dhe Numra krahasimi(Informacione shtesë artikujsh), 

japin informacion në lidhje me komponentët e artikullit.  

Kur klikohet në njërën nga ikonat(Listë copash/ Listë akesorësh), jepen detaje më të hollësishme rreth 

tyre, pamja e së cilës jepet në Fig.22 

 

Fig. 22 

 

Në rastet kur artikulli është Disk freksioni dhe duam të dimë se kujt disku i përket, do të veprohet si më 

poshtë:  

 

Fig. 23 
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5. Kërkimi i pjesës sipas automjeteve të tjera  
 

     Për kërkimin e pjesës për Automjete komerciale, Transportues dhe Motoçikletë, do të proçedohet 

njëlloj sikurse kryhej kërkimi i pjesës për Autoveturë.                                                                      

Kujdes! Te Automjet komerciale, fillimisht do të kërkohet në bazë të ID së automjetit, Fig.24.             

ID Automjeti komercial është ID idetnifikuese e një grupi automjetesh që janë të ngjashme me njëra-

tjetrën.                                                                                                                                            

Shembull: ID:560. Rezultati i kërkimit jepet si në Fig.25.  

 

Fig. 24 

 

 

Fig. 25 



Faqe | 15                                                                                                                                                                     www.fear.al 
 

6. Pjesë Universale 
 

      Pjesë Universale, do të kërkohen disa kategori specifike artikujsh. Mjafton të shkruhet ose kodi i 

artikullit ose emërtimi i artikullit, Fig.26. Artikuj që do të kërkohen në Pjesë Universale janë: 

 Vaj Motorri 

 Vaj Frenash 

 Bateri 

 Graso 

 Materiale Izoluese 

 Tubi i shkarkimit 

 Tubat e lidhjes  

 Materiale kundra fërkimit 

 Ngjitësa 

 Materiale për mirëmbjatjen e makinës 

 

 

Fig. 26 

 

Shembull: Shkruajmë emërtimin e artikullit: siguresë dhe rezultati i kërkimit jepet si në Fig.27.  
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Fig. 27 

 

Shembull: Rezultati i kërkimit pasi shkruhet kodi i artikullit në kategorinë Pjesë Universale, Fig.28 

Kodi i artikullit: 2521 

 

Fig. 28 

7. Shporta e Mallrave 
    

     Te Shporta e Mallrave janë të regjistruar të gjithë artikujt, të cilët klienti i ka përzgjedhur. Në këtë 

menu janë tre opsione : 1)Artikull, ku shfaqet lista me artikuj 2)Porositë, ato porosi të blerjes që klienti 

i ka realizuar 3)Të preferuara, shfaqet lista me 20 artikuj më të porositura, të renditur sipas sasisë, 

Fig.29.  
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Fig. 29 
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