
Shtojca 12 - Anëtarësimi në AFISaR i një pjesëmarrësi të drejtpërdrejtë dhe Bursën 
e Titujve 
 
Fazat e anëtarësimit 

I. Testimi dhe trajnimi 
II. Përgatitja e dokumentacionit 
III. Implementimi dhe kalimi në live 

 
I .Testimi dhe trajnimi 
 

1. Testimi i VPN: 
a. instalimi dhe konfigurimi i VPN-së dhe lidhjes me FTP server në ambientet e 

institucionit kandidat; 
b. përgatitja e kërkesës për përdorues në VPN dhe FTP server nga institucioni 

kandidat; 
c. krijimi i përdoruesve të VPN-së dhe FTP-së server nga Administratori; 
d. testimi i VPN-së dhe lidhjes me FTP server nga institucioni kandidat dhe 

Administratori. 
 

2. Testimi i SWIFT: 
a. në rast se institucioni do të përdorë shërbimin SWIFTNet FIN për 

shkëmbimin e transaksioneve me sistemin AFISaR, paraprakisht duhet të 
shkëmbejë autorizimet RMA me Bankën e Shqipërisë; 

b. shkëmbimi i disa mesazheve test me anë të shërbimit SWIFTNet FIN test 
midis institucionit kandidat dhe Administratorit. 

 
3. Trajnimi / Testimi në sistemin AFISaR për pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë 

dhe Bursën e Titujve me akses në VPN: 
a. nga institucioni pjesëmarrës do të paraqitet kërkesa për përdorues në sistemin 

AFISaR test; 
b. nga Administratori përgatiten pajisjet e sigurisë, të cilat iu dorëzohen 

pjesëmarrësve dhe krijohen gjithashtu, përdoruesit në ambientin test të 
AFISaR; 

c. Administratori do të trajnojë dy deri në tre punonjës të institucionit kandidat 
për funksionalitetin e sistemit AFISaR; 

d. institucioni kandidat, në bashkëpunim me administratorin, do të ekzekutojë 
dokumentin e testimit dhe do ta firmosin atë. 

 
II. Përgatitja e dokumentacionit për pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë dhe Bursën e 
Titujve me akses në VPN: 
 

a. institucioni kandidat do të përgatisë “Rregullat dhe procedurat e brendshme të 
funksionimit të AFISaR”, në përputhje me këtë rregullore; 

b. dokumentacioni i përfunduar do të dorëzohet pranë Administratorit për 
aprovim; 



c. Administratori bën vërejtjet/modifikimet e saj, nëse bie ndesh me këtë 
rregullore dhe/ose të tjera rregullore të Administratorit, të cilat ky i fundit ia 
paraqet institucionit kandidat; 

d. institucioni kandidat sjell variantin përfundimtar të “Rregullave dhe 
procedurave të brendshme të funksionimit të AFISaR”, ku reflektohen 
modifikimet sipas shkronjës c. 

 
III. Implementimi dhe kalimi në Sistemin AFISaR Live për pjesëmarrësit e 

drejtpërdrejtë dhe Bursën e Titujve me akses në VPN: 
a. përgatitja dhe dorëzimi i certifikatës së pjesëmarrjes nga Administratori për 

institucionin kandidat; 
b. nënshkrimi i kontratës tip të pjesëmarrjes ndërmjet Administratorit dhe 

institucionit pjesëmarrës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 1/1; 
c. pjesëmarrësi përgatit dhe dorëzon pranë Administratorit “Informacion për 

pjesëmarrësin e drejtpërdrejtë”, Shtojca 10 ose “Informacion mbi Bursën e 
Titujve”, Shtojca 10/1; 

d. pjesëmarrësi plotëson dhe dorëzon pranë Administratorit “Kërkesën për 
pajisje sigurie dhe përdorues në ambientin live”, Shtojca 19; 

e. pjesëmarrësi plotëson dhe dorëzon pranë Administratorit “Kërkesën për 
ndryshime në rrjetin VPN”, Shtojca 19; 

f. pjesëmarrësi plotëson dhe dorëzon pranë Administratorit “Kërkesën për 
krijim përdoruesi në sistemin FTP-AFISaR”, Shtojca 19, pas miratimit të 
kërkesave nga Administratori, krijohet pjesëmarrësi në AFISaR, përgatiten 
pajisjet e sigurisë me certifikatat e përdoruesve, krijohen përdoruesit në 
ambientin AFISaR live, krijohen përdoruesit në VPN, i dorëzohen pajisjet e 
sigurisë pjesëmarrësit; 

g. Administratori përcakton ditën e kalimit live të pjesëmarrësit dhe njofton me 
e-mail të gjithë pjesëmarrësit e AFISaR; 

h. kalimi në live. 
 
IV. Implementimi dhe kalimi në Sistemin AFISaR Live për pjesëmarrësit e 

drejtpërdrejtë dhe Bursën e Titujve me akses në SWIFT:  
a. pjesëmarrësi dorëzon pranë Administratorit “Informacion për pjesëmarrësin e 

drejtpërdrejtë”, Shtojca 10 ose “Informacion mbi Bursën e Titujve”, Shtojca 
10/1; 

b. nënshkrimi i kontratës tip të pjesëmarrjes ndërmjet Administratorit dhe 
institucionit pjesëmarrës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 1/1; 

c. Administratori përcakton ditën e kalimit live të pjesëmarrësit dhe njofton me 
e-mail të gjithë pjesëmarrësit e AFISaR; 

d. kalimi në live. 
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