Implementuar nga:

Procesi i digjitalizimit të
bizneseve në Kosovë

Udhëzues për rmat kosovare mbi përparësitë dhe potencialet e mjeteve digjitale

Pandemia e Koronës përshpejtoi trendin që aktivitetet e përditshme të drejtpërdrejta
të kalojnë online. Ndërsa bizneset ishin ballafaquar me konkurrencën e botës digjitale
më parë, domosdoshmëria e madje edhe kompanive tradicionale të mendojnë për
mjetet digjitale dhe transformimin digjital për të shmangur rreziqet e transformimit
nuk mund të mohohet më. Kompanitë që injorojnë transformimin digjital tani janë më
shumë se kurrë në rrezik për të humbur konkurrencën e tyre, në të njëjtën kohë, është
e vështirë të gjesh procesin e duhur të transformimit digjital ndërsa çështjet e
ndjeshme të mbrojtjes së të dhënave, funksionalitetit dhe lehtësisë së përdorimit
duhet të merren parasysh. Ky udhëzues synon t'u sigurojë kompanive tradicionale në
Kosovë informacione mbi përparësitë dhe potencialet e përdorimit të mjeteve digjitale.
Për më tepër, do të prezantohet qasja e konsulentëve të parë të certi kuar digjitalë në
Kosovë dhe mbështetja e tyre dhe mësimet kryesore për kompanitë kosovare në tre
sektorë të ndryshëm.
Statusi aktual i digjitalizimit në Kosovë
• Mungesa e aftësive të duhura të fuqisë punëtore
• Mungesa e njohurive teknike për të nxitur procesin e
digjitalizimit
• Shumë rma po përpiqen të përmbushin pritjet e
klientëve, por ato janë optimiste se digjitalizimi mund
tu ndihmojë atyre të bëjnë më mirë në të ardhmen
• Mungesa e nancave
• Industria kosovare është e ndarë në mënyrë digjitale

Potencialet e mjeteve digjitale
• Jep një përvojë më të mirë të klientit
• Përmirëson aftësitë e punonjësve
• Inkurajon kulturën digjitale
• Përmirëson mbledhjen dhe analizën e të dhënave
• Mundëson digjitalizimin e produkteve ose shërbimeve
• E bën kompaninë tuaj më timprurëse
• Mban ritmin e konkurrencës
• Risitë teknologjike dhe prirja drejt teknologjive të
avancuara

Rreziqet e transformimit digjital
• Rreziku i sulmeve kibernetike
• Rreziku në lidhje me ndryshimet në proceset nga
automatizimi
• Rreziqet që lidhen me aftësinë për të mbrojtur
informacionin personal
• Rreziku për disponueshmërinë e operacioneve
biznesore, veçanërisht pas shfaqjes së problemit
• Rreziku që lidhet me natyrën dinamike të fuqisë
punëtore të sotme dhe ekonominë e punëve për kohë
të caktuar
• Rreziku për shkak të ndryshimeve në zbatimin,
vendosjen dhe menaxhimin e operacioneve të reja
digjitale të biznesit ose sistemeve të IT
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Shembull: Procesi i trajnimit dhe
certikimit të Konsulentëve Digjital
Një studim i kryer nga Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) dhe
ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë të cilët u mbështetën nga
Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
GmbH në emër të Qeverisë Gjermane në Kosovë - erdhi në
përfundim për nevojën për ekspertizë digjitale brenda Kosovës.
Bizneset kërkojnë ndihmë për tu transformuar në aspektin
digjital, ndërsa në të njëjtën kohë ka një mungesë të ofrimit të
shërbimit për transformimin digjital. Kjo është arsyeja pse
Oda Ekonomike e Kosovës lloi trajnimin dhe certikimin e
gjeneratës së parë të Konsulentëve Digjital në Kosovë. Trajnimi
u bë nga instituti austriak WIFI international (WKO) dhe u
zhvilluan në përputhje me standardet ISO 17024. Trajnimi
përbëhej nga trajnimi bazë dhe trajnimi i specializuar (në fokus)
në tre module ku kandidatët u certikuan si:
• Ekspert i Certikuar i Transformimit Digjital
• Ekspert i Certikuar i Tregtisë Elektronike dhe Mediave
Sociale
• Ekspert i Certikuar i Sigurisë së TI-së
Trajnimi u nda në dy nivele të klasikuara si Trajnim Bazë dhe
Trajnim i Fokusuar sipas specializimeve ose moduleve. Disa
nga temat e përfshira në Trajnimin Themelor përfshinin:
• Hartën Digjitale të Trendit, Megatrendet Digjitale dhe
ndikimi i tyre në shoqëri
• Analizën digjitale të potencialit, hyrjen në proces dhe
zbatimin e mjeteve
• Vlerësimin e pjekurisë, mundësinë dhe tendencat e
kërcënimit
• Kërkesën për raport, dokumentacionin elektronik të
analizës së mundshme
• Konsulent i Certikuar Digjital për Certikimin e
Inputeve
• Informacione mbi kurset e avancuara: Transformimi
Digjital, Tregtia Elektronike, Marketingu Elektronik &
Media Sociale, Siguria e të Dhënave dhe TI-së
• Hyrje në Initiative KMU DIGITAL në Austri dhe
Qendrën për Transformimin Digjital në Kosovë
• Roli i Konsulentit të Certikuar Digjital në Proces

Përmbajtja e trajnimit në modulin e
përfshirë për Transformimit Digjital
• Paraqitja e problemit, digjitalizimi, Industria 4.0,
transformimi dhe modelet digjitale të biznesit
• Modele Digjitale të Biznesit në Business 4.0
• Transformimi & Lidershipi Digjital - aspektet kulturore
në transformimin digjital
• Zinxhiri i vlerës dhe menaxhimi - Transformimi digjital
nëpër divizione dhe kompani
• Industry 4.0 dhe menaxhimi i të dhënave mobile
• Marketingu Digjital - Takimi digjital me konsumatorin
• Siguria e TI për ekspert

Përmbajtja e trajnimit në Tregtinë
Elektronike, Mediat Sociale dhe modulin e
përfshirë të Marketingut Elektronik
Përmbajtja e trajnimit në tregtinë elektronik, mediat sociale
dhe modulin e përfshirë të marketingut elektronik:
• Trendet në biznesin elektronik
• Shitjet & Transformimi Digjital: Nga modeli i hinkës
tek udhëtimi i klientit
• Tregtia: nga vet dyqani në platformë
• Të dhënat e mëdha: Nga të dhënat te informacioni
• Marketingu online: Nga SEO në Mediat Sociale

Si të bëheni një konsulent i certikuar
digjital?
• Së pari, ju do të jeni në gjendje të shprehni interesin
tuaj duke kontaktuar Odën Ekonomike të Kosovës
(https://www.oek-kcc.org/)
• Si hap i dytë, do të prezantohet një nën-faqe tjetër në
faqen aktuale të OEK, ku të gjithë aplikuesit e
interesuar mund të informohen në lidhje me procesin.
• Oda Ekonomike e Kosovës së bashku me partnerë të
tjerë, siç është instituti austriak WIFI international
(WKO), mbështesin aplikuesit e interesuar dhe mund
t'u përgjigjen pyetjeve në lidhje me procesin.

Si të gjeni një konsulent të certikuar
digjital?
• Një grup i Konsulentëve të Certikuar Digjital mund
të arrihet përmes Odës Ekonomike të Kosovës
• Konsulentët e Certikuar Digjital (CDC) përputhen me
kompanitë sipas ekspertizës së tyre dhe nevojave të
kompanisë
• Bazuar në modulin e zgjedhur, CDC do të vlerësojë
statusin aktual të kompanisë dhe do të ofrojë një
analizë dhe do të zhvillojë një strategji për procesin e
digjitalizimit, përshtatur me nevojat e kompanisë
specike

Përmbajtja e trajnimit në sigurinë e TI dhe
modulin e përfshirë për Mbrojtjen e
të Dhënave
• Konsideratat bazike strategjike të TI & Menaxhimi
i Rrezikut
• Masat e Personelit & Menaxhimi Bazik i Operacioneve
të TI
• Kërkesat ligjore: Bazat e mbrojtjes së të dhënave, të
drejtat dhe detyrimet sipas Rregullores së Përgjithshme
të Mbrojtjes së të Dhënave të BE-së (GDPR)
• Privatësia dhe pajtueshmëria me TI, tema të veçanta
për mbrojtjen e të dhënave
• Siguria e rrjetit - Menaxhimi i pikës fundore, mbrojtja e
të dhënave (backup) dhe menaxhimi i emergjencave
• Masat strukturore dhe infrastrukturore
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