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Përvojë dhe cilësi



Rreth Informatika
Computers sh.p.k
INFORMATIKA Computers Sh.p.k. është themeluar ne fund te vitit  1990. 
Që nga fillimi kompania është zhvilluar dhe rritur me hapa të shpejtë 
dhe të sigurt duke i ofruar klientëve shërbime cilësore dhe kualitative.
Në kontinuitet investohet në zhvillimin e produkteve softuerike per 
menaxhimin e sistemeve informative per  kontabilitet dhe aplikacioneve 
sipas kërkesave të klientëve, duke sjellur një freski në tregun Kosovar në 
përmirësimin, kultivimin dhe avansimin e marrëdhënieve afariste korrek-
te dhe afatgjate me partnerët tanë.

Përvoja shumëvjeçare në zhvillimin e softvereve për kontabilitet, stafi  
profesional, puna ekipore dhe krijimi i marrëdhënieve të mira me klient, 
janë garancë e suksesit të plotë në  zhvillimin, implementimin dhe 
mirëmbajtjen e produkteve tona softverike.

Me zhvillimin e produkteve tona softverike dhe rritjen e kërkesave të 
tregut për këto produkte, INFORMATIKA Computers Sh.p.k. ka vizion të 
zgjerohet dhe të ketë rol të rëndësishëm-prijës në tregun rajonal në 
zhvillimin e projekteve aplikative për kontabilitet.

Informatika Computers Sh.p.k ka si partner strategjik disa institucione 
publike dhe disa universitete publike dhe kolegje private ku në mes 
tjerave studentëve u mundësohet që pjesën praktike nga lëndët e fushës 
së kontabilitetit ta mësojnë duke përdorur pakon e produkteve aplikative 
për administrimin e biznesit - RIKONT. Marrëveshjet janë të nënshkruara 
me Fakultetin Ekonomik të UP, Kolegjin AAB dhe me kolegjin Universum.



Çështë RiKont-i 
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EST. 1990



Për RiKontin 

RiKont është pako e produkteve softuerike aplikative për kontabilitet zhvilluar nga 
INFORMATIKA Computers Sh.p.k. Mitrovicë / Prishtinë. Këto produkte janë aplika-
cione 100% vendore të bazuara në arkitekturën dhe teknologjitë e fundit 
programuese si dhe në hap me praktikat dhe modelet programuese bashkëkohore, 
të dedikuara kompanive dhe institucioneve të ndryshme që kanë nevojë për 
sisteme informative stabile dhe afatgjate.

Produktet softuerike RiKont tashmë janë të verifikuara dhe duke funksionuar me 
sukses në mbi 900 kompani, ndër to disa institucione publike dhe në afro 120 
zyre kontabiliteti në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.

Nëse na përzgjidhni si partner, jemi të sigurt se investimi i juaj do të shpaguhet 
shumë shpejtë. 

JEMI ZOTUAR QË TË GJITHA KËRKESAT E KLIENTËVE T'I REALIZOJMË. 

_________________________
  Ligji 04/L-065 dhe ligji nr. 05/L-047 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-065 të Republikës së Kosovës 
i cili ligj është në përputhshmëri të plotë me direktivat e Bashkimit Evropian
  Lëshuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për pronësi intelektuale në përputhje me nenin 41 të 
ligjit nr.04/L-026 për markë tregtare

Të gjitha produktet softuerike të pakos RiKont janë të mbrojtura komfor ligjit 
për mbrojtjen e të drejtave të autorit  .
Nga Janari 2019 produktet tona softuerike RiKont janë pajisur me çertifikatë 
për markë tregtare  .
Kompania jonë është shpallur ndër 10 tatimpaguesit më të rregullt në     
Republikën e Kosovës, (viti 2009) nga Oda Amerikane e Bizneseve në Kosovë, 
Oda Ekonomike e Kosovës dhe Administrata Tatimore.
Jemi të certifikuar sipas standardeve ISO 9001:2008
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Të gjitha programet janë modulare-modulet e programeve  mund të përdoren veç e veç  apo si tërësi 
e sistemit të integruar informativ.

Softueri ynë është 100% vendor dhe në zhvillim te vazhdueshëm, prandaj ekziston mundësia e 
përshtatjes të programit-specifikave të çdo lloji veprimtarie biznesore.

Përpunimi i shënimeve ndodhë në kohën reale me kontizim automatik. 

Programet janë të përkthyera në shumë gjuhë dhe përkrahin shumë valuta. Gjithashtu ekziston 
mundësia e përkthimit/ përshtatjes nga vet shfrytëzuesi. Pra, aplikacionet janë të përshtatshme për 
kompani ndërkombëtare.

Programet mund të përdoren në rrjetë kompjuterike lokale dhe në rrjeta më të gjëra gjeografike.

Prioritetet dhe privilegjet e detajuara të përdoruesve i përcakton vetë shfrytëzuesi. 

Programet bazohen në Standardet e Kontabilitetit Kosovar/Ndërkombëtar.

Mundësia e gjenerimit të raporteve të pasura dhe interaktive si dhe atyre që kërkohen nga 
autoritetet. Këto raporte mund të shfletohen në ekran, të shtypen në printer apo të eksportohen në 
Excel, PDF apo formate tjera.

Programet janë të përshtatshme dhe të lehtë për përdorim. 

Tek programet ekziston mundesia e ngrirjes së shënimeve te deponuara deri më datë të caktuar si 
dhe auditimi i tyre – log file.

Programet kanë shkallë të lartë sigurie. 

Arhivimi gjegjësisht marrja/kthimi i kopjeve të shënimeve bëhet në mënyrë automatike ose manuale.

Programet përmbajnë edhe ndihmën si dhe doracakun për përdorimin e softuerit.

Karakteristikat themelore



Produktet RiKont

RikontERP me modulin materialo-financiar për menaxhim të kontabilitetit si modul bazë si dhe 
modulet shtesë për menaxhim të prodhimit, menaxhim të investimeve, depos doganore, evidencës materiale etj.
Aplikacioni për menaxhimin e restoranteve
Aplikaconi për hipermarkete, butikë etj.
Për menaxhim të Hoteleve
Burimet Njerëzore
Pagat
Menaxhimi i Aseteve 
Menaxhimi i Terminaleve/ Parkingjeve
Menaxhimi i hyrje/dajleve në Pompa të derivateve
Shitje/ Porosi nga tereni përmes pajisjes mobile
Porosi Online nga biznesi (B2B)
Porosi Online nga klienti (B2C)
Menaxhim i kërkesave/ ankesave të klientit për përkrahje teknike
Menaxhim i kërkesave, ankesanve dhe punëve të brendshme të përsëritshme të kompanisë 
përmes zinxhirit kompleks të veprimeve (CRM)
Aplikacion i cili mundëson menaxhimin e inventarit në ferma të pulave

Si dhe shumë produkte/ module tjera në përdorim në institucione publike si dhe për veprimtari 
të caktuar, për nevoja specifike etj.

Këto janë disa nga produktet e RiKont:



Disa nga produktet





RiKontERP 
RikontERP me modulin materialo-financiar për menaxhim të kontabilitetit si modul bazë është produkt 
100% vendor i cili mundëson planifikimin, menaxhimin dhe kontrollimin e resurseve dhe proceseve të 
kompanisë dhe si i tillë është bazë për të gjitha modulet tjera të sistemit ERP RiKont. 
Produktet dhe modulet tjera plotësisht integrohen me këtë produkt amë. Ky produkt përbëhet prej një 
numri të moduleve të cilat mund të përdoren veç e veç apo si tërësi e sistemit të integruar informativ.

Disa nga modulet janë:

• Menaxhimi i Prodhimit
• Menaxhimi i Investimeve
• Evidenca materiale-administrimi i brendshëm i inventarit në njësitë organizative.
• Menaxhimi materialo financiar i depos doganore
• Menaxhimi i kontratave dhe sistemi i faturimit masiv. 

RikontERP mundëson kontrollë te plotë të brendshme financiare dhe materiale si dhe deklarim të lehtë 
të pasqyrave në organet shtetërore.
Ky softuer i dedikohet veprimtarive si: Dyqanet e vogla deri në ato të mëdha me pakicë dhe me 
shumicë, ndërmarrjeve prodhuese, ndërtimtarive,  e shumë të tjera.
RikontERP është softuer fleksibil i cili në vazhdimësi i është përshtatur nevojave të klientëve nga më të 
vegjlit deri te ndërmarrjet e mëdha si në Kosovë ashtu edhe ne rajon dhe Botë. 

www.rikont-ks.com
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Menaxhimi Materialo Financiar i Prodhimit
Moduli i Prodhimit të produktit Rikont ERP është i dizajnuar që të ndihmojë të gjithë procesin e 
prodhimit që nga blerja e lëndës së parë deri te produkti final.

Procesi i prodhimit zhvillohet kryesisht në tri faza.

Faza e parë: Përfshin blerjen e lëndës së parë – Kalkulimi i lëndës së parë dhe futjen e mallit në 
depon e lëndës së parë.

Faza e dytë: Dërgimi i lëndës së parë në prodhim, gjegjësisht me dokumentin Fletëdërgesa/-
Fletëpranimi të lëndës së parë nga depo e lëndës së parë dërgohet lënda e parë në prodhim.
Faza e tretë: Karakterizohet prodhimi i produktit të gatshëm sipas normativave të paracaktuar e cila 
zhvillohet duke dërguar me Fletëdërgesën/Fletëpranimin e prodhimit të gatshëm nga depo e punës në 
proces në depon e produkteve të gatshme për shitje.
Zhvillimi i tërë këtij procesi përcjellet me kontizim automatik, prandaj ekziston mundësia e evidencës 
të stoqeve në të gjitha depotë; përcjellja e porosive të blerësve; përllogaritja e kostos së prodhimit të 
gatshëm dhe të gjysëm prodhimit etj.

Moduli mundëson raporte të pasura të cilat mund të gjenerohen për data të caktuara.

www.rikont-ks.com



RiKontBI
Është aplikacion i cili i jep korporatës një pasqyrë të qartë si të gjendjes aktuale ashtu edhe të parashi-
kuara.
- Ky program mbledh të dhëna, analizon të gjitha proceset dhe resurset e korporatës në mënyrë që të 
asistojë menaxhmentin në vendim marrje dhe planifikim.
- Disa nga raportet në këtë aplikacion përfshinë pasqyrimi grafik të pasqyrave e të hyrave dhe shpenzi-
meve në krahasim me vitin e kaluar dhe në krahasim me buxhetin, bilanci i gjendjes krahasues, grafiket të 
ardhurave dhe shpenzimeve, asetet dhe detyrimet, shpërndarja e buxhetit sipas njësive organizative e 
shumë të tjera.
- Mundëson krijimin e raporteve dhe dashboardeve nga vet shfrytëzuesi duke i modifikuar ato ekzistuese 
apo duke krijuar nga fillimi.
- Funksionon në shumë platforma – Web, Desktop PC, Tablet, telefon. Raportet/Dashboardet e krijuara në 
njërën platformë funksionojnë automatikisht në të gjitha platformat tjera. Pra Aplikacioni funksionon i 
integruar kudo dhe nga çfarëdo pajisje.
- Boshti i aplikacionit përbëhet nga Raportet Standarde, Raportet e Shfrytëzuesit dhe Dashboardet.
- Raportet mund të ngarkohen nga folderi lokal apo nga databaza. Kjo mundëson kalim të lehtë në verzio-
net e reja të raportit nga vendori në të ardhmen. Gjithashtu mundëson bashkëjetesen e dy raporteve të 
ngjashme në të njëjtën kohë p.sh për një kohë tranzicioni.

www.rikont-ks.com



RIKONT Ambulantiva 
Softuer i cili mundëson shitjen dhe porosinë direkte nga tereni, vendndodhjes së veturave etj. 
Gjithashtu ofrohet edhe moduli për merkantajzer për vlerësimin e ekspozimit të produkteve.

Disa nga veçoritë:

• I lehtë për përdorim si nga operatori ashtu dhe nga menaxheri
• Punon njësoj si offline ashtu dhe online, i përshtatshëm për teren në rrethanat tona.
• Punë e shpejtë me meny duke përdorë katalogun interaktiv, kategoritë, kërkimin, filtrimin etj.
• Pasqyrë e vendndodhjes së veturave/agjentëve ne çdo kohë si dhe menagjim i lehtë dhe fleksibil i 
agjentëve, itinerarit ditor ,stokut,roleve, veturave,artikujve, ofertave etj.
• Produkt vendor 100%. Lehtësisht i përshtatet kërkesave dhe veçorive të klientit

Ky aplikacion është i paraparë për veprimtari që bëjnë shitje, porosi apo vlerësim të pozicionimit të 
produkteve në teren. Deri më sot e kemi të instaluar në shumë kompani të cilat e përdorin kryesisht 
për porosi dhe shitje nga tereni por edhe për arkëtim e për përcjellje të agjentëve.

www.rikont-ks.com
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RiRest: 
Aplikacion i pasur për restaurante i cili përkrah punën me shumë bare si dhe me shumë kuzhina, lejon 
dizajnimin e hapësirave të punës dhe shumë mundësi tjera. Mënyra e lehtë dhe e shpejtë e përdorimit 
mundëson që kamarieri të fokusohet vetëm në punën e tij përderisa programi e mbështet atë në çdo hap.
Ky softuer është në njërën anë mjaft kompleks për restorante të mëdha me shumë salla, kuzhina apo që 
shërbehet nga shumë bare por i thjeshtë për përdorim që të shfrytëzohet edhe nga kafeteritë e vogla.

RiRest Mobile: 
Softuer për restorante që i mundëson kamarierit marrjen e porosisë nga distanca përmes pajisjes 
mobile(telefon apo tablet). Mënyra e lehtë dhe e shpejtë e përdorimit duke përdorur menytë interaktive me 
kategoritë, kërkimin, filtrim si dhe mundësia e punës si offline ashtu edhe online mundëson që restauranti 
juaj të menaxhohet lehtësisht dhe me plot elegancë edhe kur qasja në rrjetin kompjuterik nuk është 
stabile.

RiRest Kitchen: 
Është modul i veçantë për kuzhina ku pasi të  caktohen artikujt për secilën kuzhinë , porositë mund të 
shihen në ekranin e veçantë për përcjellje të porosive apo edhe të printohen. Në këtë mënyre ngritet 
performanca e restorantit pasi që me këtë lloj organizimi porosia sapo të merret nga kamarieri, ajo mund 
të fillojë të pregatitet nga kuzhina..

RiRest

www.rikont-ks.com



Përmes softuerit për pika të shitjës(POS), mundësohet menaxhimi materialo financiar i të gjitha aktivi-
teteve që kryhen në markete apo biznese të vogla gjegjësisht aty ku zhvillohet veprimtaria e shitjes me 
kupon tatimor. 
Softueri menaxhon procesin që nga blerja e mallit qe kalkulohet - rexhistrohet në softuerin bazë të 
RiKont, deri te shitja përmes POS shtypësve apo pajisjeve fiskale. Softueri është i dizajnuar që të përkrah 
punën me barkode, me peshore të llojeve të ndryshme si dhe shitjen me paketim. 

Referencat tona dhe përvoja në aplikimin e pajisjeve fiskale janë garancë e suksesit të plotë ne imple-
mentimin dhe mirëmbajtjen e sistemit informativ të kontabilitetit.

RiKontPOS

www.rikont-ks.com
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Përmes softuerit për hotelieri ju mund të menaxhoni hotelin tuaj pavarësisht madhësisë apo kompleksite-
tit të tij. Me anë te softuerit për hotelieri në çdo moment në çdo kohë keni pasqyrë të qartë të gjendjes në 
hotel për dhomat e rezervuara, dhomat e zëna dhe dhomat e lira për një ditë apo për një periudhë të caktu-
ar kohore. 
Softueri mundëson rezervimin grupor dhe faturimin grupor të një grupi të mysafirëve me një faturë te 
vetme në emër të kompanisë së caktuar. 
Ka ndërlidhje të ngushtë me modulin e restoranteve ku shërbimet e caktuara për klient të hotelit në fund  
kombinohen me ato të restorantit dhe faturohen me një faturë të vetme por gjithnjë duke u listuar të gjitha 
shërbimet si ato nga hoteli ashtu edhe restoranti si specifikacion në mënyrë të detajuar.
Softueri mundëson edhe menaxhimin e sallave te konferencave rezervimet në nivel ore dhe datë të caktuar 
dhe faturimin e shërbimit në nivel të kompanisë duke përfshirë edhe shërbimet shtesa të bartura 
në restaurant.
Rezervimet online - është aplikacion qe integrohet me aplikacionin kryesor RiKont për hotele (recepcione) 
dhe ka për detyrë që të mundësoj rezervimet direkt nga interneti.

RiKontHotel 

www.rikont-ks.com



Burimet njerëzore 

Burimet njerëzore:

Aplikacion i cili mundëson menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore, duke përfshirë informatat bazë 
për punëtorët, kontratat e punës, pushimet, konkurset, raportin e vlerësimit të punëtorëve dhe shumë 
aspekte tjera të burimeve njerëzore.

Disa nga veçoritë e këtij produkti janë:

• Regjistrimi i punëtorëve 
• Krijimi i kontratave dhe shtypi i tyre sipas neneve të ligjeve të Kosovës.
• Evidentimi i pushimeve vjetore, mjekësore apo të lehonisë.
• Regjistrimi i shkollimeve/kurseve të stafit
• Evidentimi i pajisjeve mbrojtëse që posedojnë punëtorët gjatë orarit të punës
• Regjistrimi i mungesave në punë
• Raporti vjetor i vlerësimit të performansës së punëtorëve

www.rikont-ks.com



Pagat 
Aplikacion i cili mundëson menaxhimin e pagave për punëtorët, përfshirë këtu llogaritjen kolek-
tive të pagave, apo edhe individuale për raste specifike. Me llogaritje të pagës automatikisht janë 
të llogaritura edhe tatimet në paga si dhe kontributet pensionale.

Disa nga veçoritë e këtij produkti janë:

• Regjistrimi i punëtorëve 
• Caktimi i pagave bruto për secilin punëtorë
• Evidentimi i shujtave të punëtorëve
• Evidentimi i sigurimit shëndetësor
• Llogaritja kolektive e pagave
• Llogaritja individuale e pagave
• Raporte të ndryshme (Bruto Lista, Lista e kontributeve, Tatimet në paga etj).

www.rikont-ks.com



Ky produkt mundëson përcjelljen e aseteve sipas lokacionit apo njësive organizative dhe llogaritjen e 
amortizimit të aseteve. Moduli i aseteve është tërësisht i integruar me sistemin informativ të kontabili-
tiet që nënkupton që pasqyron raporte në të gjitha pasqyrat financiare në modulin kryesor te sistemit 
informativ te kontabilitetit RiKont

Karakteristikat themelore :
• Mundësohet regjistrimi i informatave te asetit si shifra, emërtimi, data e blerjes, furnitori, garancioni, 
vlera personi i ngarkuar, konto e amortizimit etj..
• Ofron mundësinë e kategorizimit të aseteve në kategori përkatëse si automjete, paisje , ndërtesa, toka 
gjegjësisht sipas shkallës së zhvlerësimit  0%, 5%, 10% dhe 20%.
• Për çdo aset ekziston evidencë e saktë nga momenti i blerjes e deri te zhvlerësimin e tij total apo deri 
në momentin e shitjes duke përfshirë edhe lëvizjen e asetit në objekte (njësi) të caktuara.
• Ofron mundësinë e përcjelljes së lëvizjeve të asetit nëpër njësi organizative si dhe sipas personit të 
ngarkuar gjithashtu gjeneron raportet adekuate për njësi dhe person të ngarkuar.
• Ofrohet mundësia e faturimit apo dhënies së asetit në shfrytëzim.
• Mundëson llogaritjen e saktë të amortizimit të asetit në konton e zhvlerësimit duke mundësuar 
përcjelljen e vlerës së asetit dhe verës së zhvlerësuar.
• Ofron raporte të ndryshme si listën e aseteve, kartelen e asetit, kartelën e personit (të ngarkuar me 
aset), listën e aseteve sipas datës së blerjes, listën sipas datës së aktivizimit, pasqyrën e huazimeve etj.
• Gjithnjë ekziston mundësia e gjenerimit edhe të raporteve sipas kërkesës së shfrytezuesit të programit 
pasi që softveri ynë është 100% vendor dhe në zhvillim te vazhdueshëm, prandaj ekziston mundësia e 
përshtatjes të programit specifikave të shfrytëzuesit

Asetet 
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Softueri për menaxhimin e pompave të derivative është pjesë e modulit të përgjithshëm ERP Rikont i 
cili mundëson që lehtë dhe në mënyrë efikase të menaxhohen pompat e derivative, dhe përcjellja e 
shitjeve me kupona, fatura apo vouchera(shitje për kontraktorë).
Pjesë funksionale e këtij moduli është edhe interfejsi apo moduli ndërmjetësues për bartjen e shëni-
meve nga cilido lloj i pompave si (Gekos,Stawizz,Service Global eu etj), në softuerin tonë RiKont.

Pompat

www.rikont-ks.com



Portali i klientit është web applikacion i cili u mundëson konsumatorëve/klientëve të kompanive 
përkatëse, të dërgojnë ankesa apo kërkesa në lidhje me shërbimet që ua ofron kompania.
Aplikacioni gjithashtu mundëson listimin e kontratave që klienti ka lidhur me kompaninë e poashtu 
edhe të shfletojë kartelën e tij financiare.
Të gjitha kartelat/raportet mund të shtypen në PDF.

Rikont Customer Portal 

RikontCRM është aplikacion i pasur për nga përmbajtja por shumë i thjeshtë për përdorim i cili përdoret 
për menaxhimin e kërkesave, ankesave dhe për menaxhimin e punëve të brendshme të përsëritshme të 
kompanisë duke përcjellë zinxhirin kompleks të veprimeve që nevojiten për përfundimin e saj.

CRM Aplikacioni përbëhet prej dy moduleve, modulit që do të përdoret nga personeli i brendshëm i 
kompanisë për të ngritur kërkesa/ankesa , për të menaxhuar punët e brendshme, për të gjeneruar raporte 
si dhe për të përditësuar informatat e klientëve. Moduli i dytë do të shërbejë për klientët e jashtëm për 
të ngritur kërkesa/ankesa, për të marrë informacione etj. 
Në rastin e kërkesave apo ankesave ato mund të ngrihen nga vet klienti apo edhe nga stafi brenda 
kompanisë. Më pastaj ne modulin e brendshëm të kompanisë këto ankesa/kërkesa konvertohen në tiketë 
ku iu caktohet edhe zinxhiri të cilin ajo tiketë duhet ta përcjellë deri në përfundimin e saj. Këtu për çdo 
hap caktohet departamenti apo personi që do të merret me hapin e radhës si dhe aprovuesi i hapit. 
Menaxheri në fund mund të shoh progresin e tiketave përmes raportit të detajuar si dhe mund 
të marrë vendime të informuara mirë apo të bëjë parashikime pas konsultimit me raportet 
analitike që ofrohen nga ky modul.

Rikont CRM
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Aplikacion i cili mundëson menaxhimin e inventarit në ferma të pulave, duke i mundësuar kështu 
shfrytëzuesit, t’i evidentojë hyrje-daljet dhe dëmtimet eventualisht ngordhjet në ferma.

Disa nga veçoritë e këtij produkti janë:

• Mënyrë e lehtë e regjistrimit të hyrjeve-daljeve 
• I përshtatshëm për përdorim në SmartPhone por edhe në Web
• Mundësia e alokimit të stokut nga një objekt punues në tjetrin
• Mundësia e evidentimit të hyrjeve-daljeve sipas njësive matëse (Copë,Kg,Paketë,Tabull etj).
• Softueri gjeneron raporte të pasura dhe interaktive të cilat mund të zgjerohen edhe më tej nëse i 
bashkëngjitet moduli i Raporteve dhe inteligjencës biznesore(RikontBI) i cili mundëson përshtatjen e 
raporteve ekzistuese apo krijimin e raporteve,dashboardeve të reja nga vet shfrytezuesi si dhe qasjen 
nga çdo paisje kudo në Botë.
.

Rikont Farm 
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Me këtë Web Aplikacion ju kurseni kohën dhe koston tuaj si dhe të klientit tuaj pasi që ky Web Aplika-
cion mundëson që në mënyrë krejtësisht të thjeshtë, interaktive dhe të shpejtë klienti juaj të bëjë vet 
porosinë e mallit nga ju. Kështu stafi juaj me nuk do te ketë nevojë të merret me porositë e këtyre 
klientëve si dhe klienti nuk do të detyrohet të udhëtojë deri te lokalet tuaja për të bërë porosi.  

Sistemi funksionon ashtu që fillimisht ju i autorizoni klientët(bizneset) të cilët mund të bëjnë porosi 
online nga ju. Pas kësaj klienti mund ta bëj porosinë në çdo kohë dhe porosia nga klienti arrinë tek ju 
automatikisht. Ju tashmë mund ta ekzekutoni atë porosi. 
Ekziston mundësia e ndërlidhjes me aplikacione tjera për shembull TecDoc ku artikujt e ngjashëm, 
karakteristikat e produkteve si dhe fotografitë automatikisht lexohen dhe në mënyrë të menjëhershme.

RikontOnlineB2B
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Moduli i Deposë Doganore është modul që mundëson evidentimin e importeve/exporteve të mallit , 
dhe pastaj largimin e mallit për qarkullim të lirë nga DD në objektin për shitje. Modulit i bashkangjit-
en një sërë raportesh që kanë të bëjnë me Pasqyrën e DUD-ave, Pasqyrën materiale të largimeve , 
Kartelën e artikullit, Stoqet etj.

Rikont ERP- Moduli Depo Doganore
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Softueri për menaxhimin materialo financiar të investimeve ju lehtëson punën në përcjelljen e të gjitha 
shpenzimeve në objektet e ndryshme investuese që nga blerja e materijalit investues e deri tek aktivizimi 
i asetit apo shitjës. Pjesë përbërëse e këtij programi është  futja e parallogarisë dhe paramasës të projek-
tit investues. Softueri përveq të tjerave gjeneron raportet krahasuese në mes të shpenzimeve të realizuara 
dhe ato të parallogaritura. 
Kontizimi i lëvizjeve financiare përcjellet me kontizim automatik. 
Programi përdor metodën e sistemit të planifikimit si parallogari e projektit dhe është në harmoni me 
standardin 16 të SKK-së.

RiKontERP - Moduli i investimeve

www.rikont-ks.com

MENAXHIMI MATERIALO
FINANCIAR I INVESTIMEVE 

PROJEKTI
PARAMASA DHE PARALLOGARIA 

BLERJET
DEPOJA QENDRORE 

BLERJET MATERIALE
KALKULIMI I MATERIALIT 

FLETEDERGESA E MATERIALIT
NE OBJEKT INVESTUES 

FLETEPRANIMI NGA OBJEKTI 
INVESTUES SIPAS FLETEKTHESES 

BLERJET TE TJERA 
MATERIALE DHE JO MATERIALE 

SITUACIONET

FLETEPRANIMI I MATERIALIT 
NE OBJEKTIN INVESTUES

(INVESTIMI NE VIJIM)

FLETEPRANIMI 
PRODUKTIT TE GATSHEM

FATURIMI I PRODUKTIT
OSE AKTIVIZIMI

FLETEDERGESA E
 PRODUKTIT TE GATSHEM 

FLETEKTHESA E MATRIALIT 
NE DEPON QENDRORE

INVESTIMET NE VIJIM
OBJEKTI INVESTUES 

PRODUKTI I GATSHEM
(PER SHITJE APO AKTIVIZIM) 



Përvoja shumëvjeçare në zhvillimin e softuerëve për kontabilitet, stafi profesional, puna ekipore dhe 
krijimi i marrëdhënieve të mira me klient janë garancë e suksesit të plotë në zhvillimin, 

implementimin dhe mirëmbajtjen e produkteve tona softuerike.

Së bashku e arrijmë të pamundurën..
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krijimi i marrëdhënieve të mira me klient janë garancë e suksesit të plotë në zhvillimin, 
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