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TRANSFORMIMI 
DIGJITAL
Lidhja e themeleve me territoret e 
paeksploruara

Dolele Sylla, CISA, CISM, CISSP
Specialiste e Sektorit Publik, Grupi i Bankës Botërore



TEKNOLOGJITË BAZË & TË REJA.

TRENDËT GLOBALË DHE FAKTORËT KRYESORË TË SUKSESIT

TRANSFORMIMI DIGJITAL I SHËRBIMEVE SHTETËRORE

TEKNOLOGJITË NË ZHVILLIM NË QEVERISJEN DIGJITALE.

OBJEKTIVAT – PROGRAMI



“Sapo kemi filluar të mendojmë për 
teknologjitë që e pengojnë zhvillimin dhe 
ajo që duam është që të gjithë ne në 
Grupin e Bankës Botërore të mendojmë 
për këto çështje dhe të përqafojmë një 
ide, një teknologji, dhe ta vëmë në 
jetë.” 

President Jim Yong Kim



Konteksti
Teknologjia



Kjo foto e një autori të panjohur përdoret me leje CC-BY-SA



Teknologjitë në zhvillim në qeverisjes digjitale

ERP: Planifikimi i Burimeve të Ndërmarrjes;  CRM: Menaxhimi i Marrëdhënieve me Qytetarët; WCM: Menaxhimi i Përmbajtjes së Internetit;  ECM: Menaxhimi i Përmbajtjes së Ndërmarrjes;
EDI: Menaxhimi i të Dhënave Elektronike;  BI: Informata Biznesi;  EIM/EDM: Menaxhimi i informacioneve/të dhënave të ndërmarrjes; LDW: Magazina e të dhënave logjike;
MDM: Menaxhimi i të dhënave të lëvizshme;  API: Ndërfaqja e Programit Aplikativ     Burimi: EU Joinup korrik 2017 https://joinup.ec.europa.eu/document/recommendation-10

https://joinup.ec.europa.eu/document/recommendation-10


Çfarë është FMIS i integruar?

FMIS i integruar (ose IFMIS) ndërthur modulet qendrore të FMIS-së (OLTP) me aftësitë 
e Magazinës së të Dhënave (DW) dhe instrumentet e analizës shumëdimensionale të të

dhënave (OLAP) për planifikim efektiv, mbështetje të vendimeve, realizim të 
shërbimeve dhe monitorim të performancës.

FMIS qendrore = OLTP
IFMIS = OLTP + OLAPSistemet qendrore të 

informacionit të menaxhimit 
financiar (FMIS) mund të 

përkufizohen përgjithësisht si 
një tërësi zgjidhjesh 

automatizimi të cilat u japin 
mundësi qeverive të 

planifikojnë, zbatojnë dhe 
monitorojnë buxhetin.FMIS qendrore = OLTP

IFMIS = OLTP + OLAP



IFMIS = OLTP + OLAP

Institucionet e sektorit 
publik

Qytetarët, OJQ-të, bizneset

OLTP: Përpunimi i transaksioneve online  DW: Magazina e të dhënave                   BI: Informata 
Biznesi
OLAP: Përpunimi analitik online     ETL: Ekstraktim, transformim, ngarkim  DM: Ekstraktimi i të 
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Platforma e FMIS-së së integruar

Pamjet: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net
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Themelet & territoret e paeksploruara

1. Modernizimi i sistemeve të qeverisjes
2. Prokurimi elektronik
3. Shërbimet online (shërbimet 

elektronike)
4. Qeverisja e hapur
5. API për lidhjen me klientët i Grupit të 

BB-së
6. Modernizimi i sistemeve të Grupit të 

BB-së

Themelet
1. Të dhënat e mëdha
2. Të mësuarit kompjuterik 

(IA)
3. Aplikacionet celulare
4. Teknologjia e zinxhirit 

me blloqe

&

Frontiers 

Fushat  kyçe për kapërc imin e  hendekut  në zbat im me të c i l in  përbal len k l ientët

Human 
Rights

5
Faktorët dhe 

mundësuesit e 
efektivitetit të 

politikave

1
Fuqizimi i 

proceseve të 
politikave publike

3
Fuqizimi i 

ndërfaqes publik-
privat

2
Menaxhim efektiv 

i burimeve

4
Mbështetja 
e realizimit 

të 
shërbimeve

Praktika Globale për Qeverisjen (Grupi i BB-së) vazhdimisht kërkon të përdorë në mënyrë 
efektive teknologjitë digjitale për ta përmirësuar menaxhimin e burimeve publike, 

produktivitetin dhe realizimin e shërbimeve nëpërmjet zgjidhjeve novatore në dy kategori:



Lidhja e themeleve me territoret e paeksploruara

Gërshetimi i “vlerës 
digjitale” të IFMIS-së 
me të dhënat “jashtë 

qeverisë” me

Satelitë, sensorë, 
smartfonë ...

• Vëllimi  Shkalla e të dhënave
• Shpejtësia Shpejtësia e analizës
• Larmia Format e ndryshme
• Vërtetësia Pasiguria e të dhënave

Motori i të 
mësuarit 

kompjuterik

Themelet Territoret e 
paeksploruara

IFMIS 

Përdorimi i të mësuarit 
kompjuterik (IA)

Dhënia e fidbekut për 
IFMIS-së për 

përmirësimin e cilësisë 
& vlerës së të dhënave



Fokusi për TË DHËNAT E MËDHA...
Ekosistemi i të dhënave të mëdha – nga të dhënat te vendimet – Burimi IDC



Shkaqet e pengimit dhe transformimit



Kuadri i transformimit digjital

nga Capgemini Consulting dhe the MIT center for digital business

http://digitaltransformationconversations.com/pictures/dt-framework-2013.jpg


Si mund ta ndryshojë digjitalja organizatën ...



Mitet dhe realitetet e transformimit digjital

Mitet dhe realitetet e transformimit digjital – burimi Capgemini



Disa fakte
Burimi: ISACA 2017, Barometri i Transformimit Digjital



Disa fakte…



Disa fakte…



Disa fakte..
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