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OpenTech Consulting & Services

KOMPANIA 
 
OpenTech Consulting & Services është një Shoqëri me 
përgjegjësi të kufizuar me kapital privat, e angazhuar në fushën e 
Inxhinierisë, Telekomunikacionit dhe Teknologjisë së Informacionit. 
 
Kompania është regjistruar në QKB me NIPT L41329019U në vitin 
2014 nga një grup ekspertësh dhe inxhinierësh me eksperiencë të                        
konsiderueshme në fushën e dizenjimit dhe zhvillimit të sistemeve                
teknologjike komplekse.  
 
Ekipi i OpenTech Consulting & Services është në gjendje të ndërmarrë 
dhe të zhvillojë detyra komplekse.
 
Fushat në të cilat operojmë janë auditimi, siguria e informacionit, 
standartizimi, vlerësimi i qëndrave të të dhënave si dhe siguria fizike. 
 
Ne i shërbejmë një grupi të madh siç janë Bizneset dhe Institucionet 
Qeveritare. 
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MISIONI & VIZIONI
 
Qëllimi është të jemi një pikë referimi 
për bizneset dhe institucionet 
qeveritare për sa i përket zgjidhjeve 
dhe këshillave teknologjike të 
personalizuara.
 
Vizioni  është të ofrojmë cilësi të lartë 
të shërbime dhe të zhvillojmë
produkte inovative të përshtatura për 
nevojat e klientit.
 
Misioni është të krijojmë marrëdhënie 
afatgjata me klientët tanë duke 
propozuar zgjidhjet më të 
përshtatshme në cilësi dhe kosto.

VLERAT TONA 
Eksperiencë: Ofrojmë ekspertizë të lartë nëpërmjet një stafi të 
kualifikuar, me eksperienca disa vjecare në projekte komplekse dhe 
inovative;

Fleksibilitet: I përgjigjemi nevojave tuaja duke personalizuar ofertën 
tonë në çmim dhe cilësi;

Siguri: Siguria për ne është parësore, ndaj kujdesemi që shërbimet 
tona të marin parasysh të gjitha ndryshimet e tregut, përfshirë rreziqet 
e mundshme, duke garantuar qëndrueshmëri dhe zgjidhje efikase. 4



Portofoli

Me një staf me shumë përvojë, ne ofrojmë qasje unike në ekspertizë
të specializuar përmes teknikave moderne analitike. Zgjidhjet tona janë 
inovative dhe të guximshme, me një nivel të lartë njohurish dhe 
zhvillimesh teknologjike.  

KONSULENCË

SHËRBIMET
PROJEKTIM 

• Dizajnimi i arkitekturës së ndër-
likuar të rrjeteve përfshirë rrjetet 
WAN dhe data center

• Konsulencë dhe projektim i 
Arkitekturës së Ndërmarrjes

• Hartimi i aplikacioneve të  
ndërmarrjeve bazuar në produkte 
open source dhe software të  
dedikuar. (Java, PHP)

• Dizenjim i sistemeve ERP, CRM 
dhe DMS

• Hartim i aplikacioneve SW për 
ndërmarrjet private

• ZHVILLIM DHE 
IMPLEMENTIM  

• Integrim Sistemesh
• Zhvillim Aplikacionesh
• Menaxhim aplikacionesh
• Shërbime Analitike pwr Biznese 

(BAS)Shërbim Matjesh dhe  
Testimesh për bizneset

• Menaxhues Marrëdhëniesh me  
Klientin (CRM)

• Web design dhe shërbime zhvillimi 
Web (Java, .NET, PHP)

• Aplikacione Mobile dhe zgjidhje për 
Sigurinë Mobile. 
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• Strategjitë e TIK të orientuar sipas  
fushave të biznesit

• Kuadrin e Menaxhimit TIK
• Prokurimn e sistemeve komplekse dhe 

koncesionet në fushën e shërbimeve 
elektroni

• Politikat e brendshme dhe rregulloret për 
përdorimin, menaxhimin dhe operimin e 
TIK në institucionet private dhe publike



S H Ë R B I M E T 

SISTEME 
QEVERITARE  
• Border Security
• Sisteme RADAR
• Rrjet C2 për Kompani Private të 

Sigurisë
• Rrjet C4I
• COMINT
• SIGINT
• OSINT
• Fusion center
• Shërbime Forensic
• Zgjidhje të mbrojtjes kibernetike 

për rrjetet kritike kombëtare

SHËRBIMET
• Shërbim Service Desk për  

ndërmarrjet e Vogla dhe të mesme 
dhe Kompanitë

MENAXHIM
PROJEKTESH
DHE SUPERVIZIM 
• “Network Management & Operation”
• Zgjidhje për Sigurine fizike të integru-

ar;
• Konfigurim rrejti, menaxhim dhe opti-

mizim rrjeti;
• Zgjidhje për Sigurinë e web-it dhe 

rrjetit;
• Zgjidhje për sigurinë “End-user”;
• Zgjidhje VoIP për Ndërmarrje të Vogla 

dhe të Mesme (SME) & Ndërmarrje të 
mëdha;

• IT Governance Risk and Compliance;
• Vlerësim sipas standardeve dhe pa-

jtueshmërisë të njësisë së TIK;
• Hartimi i politikave operacionale dhe 

menaxhuese;
• Analizë biznesi për përgatitjen e infra-

strukturave;
• Hartimi strategjive të TIK;
• Hartim i Politikave të TIK dhe të Pro-

cedurave standarte Operacionale;
• Përllogaritje të kostos totale të pronë-

sisë dhe ndarjes së buxhetit sipas 
ciklit jetësor të sistemeve të Informa-
cionit;

• Konsulencë në fushën e prokurimeve 
TIK
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K U A L I F I K I M E T  
E  E K I P I T
OpenTech i kushton një rëndësi të veçantë përgatitjes profesionale si dhe 
eksperiencave teknike të stafit. Kompania aktualisht ka në përbërje të saj 
10 inxhinierë të fushave të ndryshme si më poshtë:

• Inxhinierë telekomunikacioni
• Inxhinierë IT
• Zhvillues dhe programues software
• Specialistë të sigurisë së informacionit

OpenTech inkurajojmë zhvillimin e vazhdueshëm profesional dhe
trajnimin e stafit për të garantuar një nivel maksimal të përditësimit të 
njohurive dhe zgjidhje optimale teknologjike. 

Çertifikata:
1. Për Sistemin e Menachimit të Cilësisë: EN-ISO 9001:2015
2. Për Teknologji Informacioni - Menaxhimi i Shërbimit ISO /IEC 20000-
1:2011
3. Për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit ISO/IEC 
27001:2013
4. Për Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ISO 
45001:2018 
 
Çertifikatat e Ekspertëve: 
1. Audit Udhëheqës  ISO/IEC 27001 
2. Menaxhimin e Sisitemeve të SIgurisë së Informacionit(ISMS): Kursi i 
kalimit nga ISO/IEC 270001:2005 tek ISO/IEC 27001:2013
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Rruga “Vllazën Huta” 
Nd. 8, Kt. 7,  Ap. 7c, 
Tiranë, Shqipëri 

+35542208485 
 
info@opentech.al  

www.opentech.al 
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