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Solucione të Avansuara në Teknologjinë Informative për Agro Procesimin dhe prodhimin e Ushqimit   
 

 
NGJARJA PROMOVUESE RAJONALE NDËR-TEMATIKE 

 KU SEKTORI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE TAKOHET ME BIZNESET E AGRO PROCESIMIT DHE PRODHIMIT TË 
USHQIMIT   

Solucione specifike për Agro procesimin dhe 
prodhimin e ushqimit 

Solucione softuerike që mund të mbulojnë sektorin 
e agro përpunimit dhe prodhime ushqimore 

 Solucione për mbajtjen e të dhënave të 
programeve (gjurmimi nga tufa në kuzhinë) 
 Menaxhimi i Fermës dhe përmirësimi i 
Performancave 

 Platformë e monitorimit në distancë për 
pajisjet e kontrollit të fermave dhe tufave 

 Softuerë për përpunimin dhe prodhimin e 
ushqimit 

 Menagjim të Inventarit 
 Solucione Softuerike për Agrobiznes 
 Solucione për industrinë e mishit 
 Solucione për industrinë e shpezëtarisë 
 Solucione për industrinë e bylmeteve 
 Solucione për industrinë e furrave të bukës 
 Solucione për peshkatari 
 Solucione në Menaxhimin e Laboratorëve dhe 
përcjelljen e sëmundjeve tek kafshët 
 Solucione në përcjelljen e sëmundjeve tek 
kafshët dhe të bimëve 
 Vakcinimi dhe solucione rreth qështjeve 
mjekësore 
 Solucione rreth kultivimit të bimëve dhe 
analizat 
 Solucione dhe identifikim të kafshëve dhe 
bimëve 
 Solucione në menagjimin e Blegtorisë 
 Solucione Optimale për Menaxhimin e Zinxhirit 
të Furnizimit 
 Kontrolli  I hapësirave të serave në menagjim 
dhe aspektin harduerik 
 Kontrollimi I resurseve ujore dhe kontrollimi 
softuerik dhe harduerik I pompimit 
 Matja dhe Kontrolli i Ujit/Gazit/Elektrik/Kalorik 
 Aplikacione rreth pyjëzimit 
 Aplikacione për kontrollë të avarive/prishjeve 
 Aplikacione për kontrollë deratizimi 
 Përcjelljen e mbeturinave industrial 

 ERP Solucionet të afërta sektorit të agro 
përpunimit dhe të ushqimit 

 Portale E-Biznes për bashkëpunimin e 
Ndërmarrjeve të Agro Përpunimit dhe Prodhimit 
të Ushqimit 

 Krijimi i faqeve të internetit të integruara me 
Mediat Sociale, 

 Solucionet e Tregtisë Elektronike për NVM-të, 
 Solucione të Rrjetit Industrial për të 
bashkëpunuar me rrjete të ndryshme 
(Universitete, shoqata, institucione financiare) 

 Solucione për prodhimin dhe ruajtjen e të 
dhënave mediatike rreth produkteve të 
publikuara 

 Postime në Media, Solucione rreth publikimeve 
 Solucione harduerike për etiketimin, 
identifikimin, monitorimin, gjetjen e produkteve, 

 Solucione të menaxhimit të inventarit për 
identifikim, paketim, paketim me kontrollë 
elektronike 

 Solucione harduerike dhe softuerike për shtypjen 
3-D 

 Solucione CRM*** 
 Kontrolli i procesit 
 Kontrolli i cilësisë 
 Solucione për Analizat e Biznesit 
 Aplikacionet GIS**** (sisteme vend-ndodhjeje) 
 Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit 
 Pajisje-sensorë dhe Solucione softuerike për 
mbledhjen e të dhënave për (kontrolli i 
nxehtësisë, kontrolli i gazit, mbrojtja nga zjarri, 
etj.) 

 Solucionet e Sigurisë së Sistemeve 
 Lejet speciale, Solucionet e integrimit të e-
Qeverisjes rreth Eksport/Import-it 

 Solucionet e transportit 
 Solucionet GIS 
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 Solucione në mbledhjen e të Dhënave nga 
etiketat, sensorët, NFC* 
 Solucione IoT** për menaxhimin e 
fermave/tufave/ pronave 
 Solucione në Menaxhim të Procesimit Robotik 
për sistemet e prodhimit (Bylmet, Mish) 
 Solucione rreth Inteligjencës Artificiale dhe 
Analiza intelegjente të Sistemeve të Prodhimit 
 Krijime dhe dizajnim të Ueb-it 
 Media Sociale, Marketingu Dixhital dhe 
Shpalljet 
 E-Biznes-i, Dyqanet Online, 
 Harduer për përpunimin e qumështit 

 Solucione mobile për kontrollin në terren, 
kontrollin e serrave, kontrollin e pajisjeve, 

 Solucione për monitorim dhe video biseda me 
celular, të aktivizuar përmes internetit 

 Solucione IoT për menaxhimin e inventarit, 
pajisjeve 

 Pajisje harduerike (etiketa, sensorë, RFID*****, 
etj.) 

 Solucione për integrimin e aparatit fotografik 
 Pajisje dhe harduer laboratorik 
 Solucione inteligjente për ndriçim/ngrohje 
 Dizajn Arkitektonik dhe Solucione Arkitektonike 
përmes CAD-it për Fermat, Ndërtesat, Pajisjet) 

 ERP****** (financa, operacionet, burimet 
njerëzore), 

 Aplikime në internet 
* Teknologjia Near Field Communication (NFC) lejon përdoruesit të bëjnë transaksione të sigurta, të shkëmbejnë përmbajtje dixhitale dhe të lidhin pajisjet elektronike me një prekje. 
**Internet of Things (IOT)  i referohet rrjetit në rritje të pajisjeve që janë të lidhura mes veti në mënyrë senzorike dhe janë në gjendje të mbledhin dhe shkëmbejnë të dhëna në kohë 
reale 
*** CRM (Customer Relationship Management) apo “Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin” i referohet të gjitha strategjive, teknikave, mjeteve dhe teknologjive të përdorura nga 
ndërmarrjet për zhvillimin, mbajtjen dhe përvetësimin e klientëve. 
**** GIS (Geographic Information System) Një sistem i informacionit gjeografik si kornizë e konceptuar që siguron aftësinë për të kapur dhe analizuar të dhëna hapësinore dhe 
gjeografike 
*****RFID (Radio-frequency identification) Sistem për të identifikuar dhe gjurmuar automatikisht etiketat e vendosura në pajisje me fusha elektromagnetike. 
******(ERP) Enterprise resource planning - Planifikimi i resurseve të ndërmarrjes apo menaxhim i integruar i proceseve kryesore të biznesit, shpesh në kohë reale dhe i ndërmjetësuar 
nga ndonjë softuer apo teknologji e caktuar. 
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