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1.Proceset Komerciale – Të përgjithshme
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3.Leximi i Ujëmatësve
4.Faturimi
5.Arkëtimi i të Ardhurave
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1.3

• Uji është monopol natyror pa konkurencë në shitjen e 
shërbimeve.

• Biznesi i ujit, megjithatë, duhet të garojë për mbledhjen e 
të ardhurave nga konsumatorët kur është në pyetje 
pagesa e faturave!
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1.4

Kujdesi për Konsumatorë & Komunikimi 
•Karta e Konsumatorit 
•Komunikimi me Konsumatorët & Akterët tjerë

•

 

Përcjellë Imazhin Publik të Kompanisë dhe përcakton Brendin e saj
•

 

Metodat e saj të Komunikimit, në formë të shkruar, audio-visuale, etj.
•

 

Përvojën e Kompanisë me Konsumatorë
•Ankesat e Konsumatorëve 
•Pyetjet e Konsumatorëve 
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3.3

Leximi i Ujëmatësve – 1
• Leximi i Ujëmatësve është një aktivitet i pavarur
• Leximi i Ujëmatësve menaxhohet dhe kontrollohet me përdorim të 
planifikuar të itinerarit dhe ndoshta është sistem i cili duhet të përdorë 
paisje dore të leximit si dhe ‘ujëmatës smart’
• Në rastet kur leximi përfshinë edhe kontaktin me konsumatorë atëherë ky 
kontakt bëhet një pjesë shumë e rëndësishme e marrëdhënieve të 
kompanisë me konsumatorë
• Marrja dhe regjistrimi i të dhënave duhet të automatizohet sa më shumë 
që të jetë e mundur e kjo për të minimizuar gabimet dhe për të mundësuar 
përdorimin e futjes së të dhënave vetëm nga një pikë.
• Leximi i ujëmatësve duhet të përfshijë edhe raportimin mbi gjendjen e 
ujëmatësit si dhe kycjen.
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3.4

Leximi i Ujëmatësve – 2
Kërkesat Mbështetëse të Sistemeve
• databazë e fuqishme dhe e saktë që siguron krijimin dhe mirëmbajtjen e 
mirë të të dhënave
• sistem i duhur i faturimit, i cili kontrollon kohën dhe rregullin e leximit të 
ujëmatësve, dhe
• sistemet duhet të mundësojnë futjen në përdorim të ujëmatësve ‘smart’, 
leximin nga distanca të ujëmatësve, dhe ndoshta edhe kontrollin nga 
distanca të ujëmatësve.
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4.2 
• Pamja e Faturave

•

 

Faturat e Shërbimeve për Ujë duhet të përdoren për të treguar imazhin e 
kompanisë të cilin kompania do që ta paraqes.

•

 

është mjeti i vetëm i shkruar i komunikimit që kompania ka me të gjithë 
konsumatorët e vet.

•

 

duhet të paraqes llogaritje të pastra dhe kompletuara të ngarkesave si 
dhe sqarim për të njejtat.

•

 

Duhet të përdoret për t’i përkujtuar konsumatorët detyrimin që ata kanë 
për të paguar dhe/ose t’i njoftojë ata për masat tjera që do të ndërmirrën 
nëse nuk paguajnë.

•

 

porositë e printuara në fatura mund të jenë individuale e po ashtu edhe 
gjithëpërfshirëse.

•

 

Një mundësi për të paraqitur mesazhe, lajme ose shpallje për të gjithë 
konsumatorët.
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4.3

Faturimi
1.Shpërndarja e Faturave

•

 

Shpërndarja efektive dhe e besueshme e faturave është thelbësore nëse 
duam që të arrihet nivel i mirë i arkëtimit.

•

 

Kjo është e vështirë në Kosovë ku nuk ekziston një sistem i besueshëm i 
dergesave postare për të gjitha shtëpitë.

•

 

Dërgesat lokale ose kompanitë postare mund të ofrojnë këtë shërbim, 
por nga eksperienca kuptohet që për këtë duhet menaxhim i 
kujdesshëm.

•

 

Disa fatura mund të lexohen përmes internetit e me marrëveshje me 
konsumatorët.

•

 

Për momentin, personeli i kompanisë mund të shfrytëzohet për të 
shpërndarë faturat por ata duhet të jenë persona tjera nga Lexuesit e 
Ujëmatësve. 
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5.1

Arkëtimi i të Ardhurave - 1
•Kërkohet një sistem kontabiliteti i besueshëm për konsumatorë për 
të siguruar informata të sakta bazike për kontrollimin e borxheve të 
konsumatorëve
•Nivel i lartë i monitorimit të llogarive të konsumatorëve në mënyrë 
që problemet të identifikohen shpejt
•Procedura të fuqishme dhe praktike për të mbuluar të gjitha nivelet 
e problemit dhe të cilat drejtojnë deri në pikën e shkycjes.
•Këmbëngulja, respektimi i rregullave dhe zbatimi rigoroz i 
rregullave.   
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5.2

Arkëtimi i të Ardhurave - 2
•Preferohet që Pagesa e Faturave të bëhet nga ana e konsumatorit:

−
 

Në zyrat e kompanisë , ose
−

 
Nëpërmjet sistemit bankar duke përdorur, debitin e 
drejtëpërdrejtë, pagesat përmes transfereve bankare, ATM, 
Giro, ose shërbimeve bankare nëpërmjet internetit.  

•Në rast të mos pagesës së borxhit, kontakti me konsumatorin duhet të 
jetë i menjëhershëm e kjo për të minimizuar rritjen e borxhit të 
konsumatorëve dhe për të inicuar planet e pagesës së borxhit.
•Dështimi i planeve për pagim të borxhit (një pagesë e humbur) duhet 
të inicojë fazën e ardhshme të përdorimit të procedurave për arkëtimin 
e të ardhurave. 
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