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1. Office 365 

Office 365 është një paketë aplikacionesh e cila mundësohet nga Microsoft për të bashkuar 
të gjitha shërbimet që i nevojiten një biznesi , institucioni apo shkolle. Me Office 365 për 
edukim çdo student , profesor apo punonjës i administratës mund të aksesojë një 
shumëllojshmëri aplikacionesh dhe platformash të cilat lehtësojnë punën por gjithashtu 
mund te jenë lehtësisht të aksesueshme nga kudo . Të gjitha këto shërbime mund të 
aksesohen duke u loguar ne web ose duke instaluar aplikacionet përkatëse ne smartphone , 
tablet apo kompjuter. Ne varësi të llojit të licensimit keto aplikacione mund te jene te 
disponueshme për studentet , pedagoget apo administratën .  

Në KPT çdo student , pedagog dhe punonjës i administratës pajiset me një account nga zyra 
e IT me te cilin mund te aksesoje këto shërbime . Ndër me kryesoret mund te përmendim : 

 Outlook – email-et 
 Teams – Platforma e mësimit online 
 OneDrive – Memoria ne Cloud  

Ky manual informues do shërbeje për stafin dhe studentët e KPT në mënyrë që te njohin me 
mire këto shërbime dhe të tjera qe do tregojmë më poshtë , informacioni të jetë i sigurt si 
dhe me përdorimin e këtyre aplikacioneve dhe platformave funksionimi i institucionit te jete 
sa më i lehtë dhe produktiv . 

Më poshtë do tregojmë të gjithë aplikacionet , funksionin e tyre dhe mënyrën si mund ti 
përdorim ato . 

2. Aksesimi i Office 365  

Pasi jeni pajisur me account (email dhe 
password ) , mund te aksesoni atë ne 
www.office.com , me pas ndiqni hapat e 
para për aktivizimin . Pasi jeni loguar me 
sukses do te shfaqet pamja si ne figure ku 
ne nje menu ne krah te djathte tregohen 
aplikacionet kryesore . 

Disa prej tyre jane te njëjtat me paketën 
Microsoft Office si Word , Excel , Power 
Point te cilat mundësojnë qe mund te 
ndërtosh modifikosh ose prezantosh nje 
dokument online , pa nevojën që të jetë i 
instaluar në kompjuterin tuaj. 
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3. Njohje me aplikacionet e tjera te Office 365 

Nëse shkoni në fund të kolonës ku ishin renditur aplikacionet qe folëm me sipër do shikoni 

një ikone , të cilën nëse e klikoni do na drejtoje te një faqe ku tregohen te gjitha 
aplikacionet (All Apps) . 

 

1.  Calendar është një aplikacion i lidhur me Outlook i 
cili mundëson që të krijojmë një axhendë të takimeve apo eventeve .Gjithashtu në 
kalendar mund të paraqiten ditët dhe ora kur takimi është i krijuar nga persona te 
tjerë brenda organizatës. 

2. Delve është një aplikacion i cili mundëson aksesimin 
e materialeve brënda organizatës qe ju jeni te lejuar që mund ti shikoni . Gjithashtu 
me personat që ju keni shkëmbyer materiale me anë te Delve ato janë te grupuara 
dhe shumë të lehta per ti aksesuar . Delve lidhet me OneDrive dhe Share Point për te 
aksesuar materialet. Mund te kërkoni materiale të ndryshme vetëm duke vendosur 
fjale kyçe që gjenden në titullin e materialit. 
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3.  Dynamics 365 është një aplikacion i përparuar ku ka 
te integruar ERP dhe CRM për te krijuar menaxhim inteligjent te biznesit . 

4.  Excel është aplikacion i njëjtë si Excel i paketës 
Office por ne ndryshim se mund te aksesohet online . Me Excel Online ju mund te 
krijoni një dokument të ri , të modifikoni dokumenta të tjera dhe gjithashtu mund të 
mundësohen template nga sistemi për të lehtësuar punën . Këto template janë forma 
të gatshme të Excel ku mund të gjenerojnë grafikë apo formula të ndryshme . 
Perdorimi i Excel online nuk ka nevoje per nje licensim ne kompjuterin tuaj dhe mund 
ta aksesoni kudo . 

5. Forms është një aplikacion i cili i mundëson 
studenteve dhe profesorëve te bashkëpunojnë me kuize ose forma të ndryshme, për 
mësimin ne forme kontrolli njohurish . Gjithashtu me Forms mund te krijohen 
sondazhe nga sekretaria në lidhje me mësimin apo elementë të ndryshëm të cilët 
krijojnë një komoditet . Te dhënat nga Forms mund te eksportohen në Exel apo 
mënyra të ngjashme që të jenë sa më praktike . 

6.  Kaizala është një aplikacion që mund të përdoret 
për të komunikuar, ingjashëm me Whatsup ose Viber . Kaizala mund te instalohet ne 
smartphon-in tuaj për te komunikuar me personat brenda organizatës (shkollës) dhe 
jashtë saj. Në të regjistrohet numri i telefonit dhe me pas gjithashtu mund të logohesh 
me emailin e organizatës (në rastin e KPT me emailin nen domain kpt.edu.al) dhe 
mund të aksososh kontakte brenda organizatës. Me Kaizala mund te krijohen grupe 
në të cilat mund të pergatiten sondazhe apo të dërgohen materiale. Ju mund të aksoni 
Kaizala nga Web në Office365 për ta menaxhuar ose https://web.kaiza.la (i njëjte si 
whatsup web)  . 
https://www.youtube.com/watch?v=Swd58Imwpy0 
 

7.  Lists është aplikacion i cili mundëson të krijohen 
lista, te cilat mund të shpërndahen me të tjerët dhe gjithashtu te gjurmohen. Për 
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shembull krijimi i një liste me incidentet e KPT ku mund të ndiqet gjurmimi dhe 
rregullimi i tyre me personat përkatës. 

8.  OneDrive  është një aplikacion shume i rëndësishme 
për çdo pjesëtar të KPT . Me onedrive mund të ruhen materiale në lidhje me KPT . Çdo 
email i kpt mundëson deri ne 1 TB hapësire në Cloud ku mund të ruhet informacioni. 
Nga OneDrive është shumë e lehtë që informacioni të kalohet në persona të tjerë. 
Gjithashtu nuk është e nevojshme për përdorimin e aplikacioneve te treta si 
Weetransfer apo të tjera për kalimin e një materiali te një person brenda apo jashtë 
organizatës. Me OneDrive ju mund të bëni share çdo material dhe gjithashtu mund të 
vendosni kush do ketë akses dhe çfarë aksesi do ti lejoni(read/write). One drive 
gjithashtu mund të konfigurohet në kompjuterin tuaj duke vendosur email dhe 
passwordin e KPT . OneDrive do krijoje nje direktori dhe ju mund te hidhni cdo 
dokument qe punoni aty.Keto materiale automatikisht ngarkohen në cloud nga ku 
mund ti aksesoni në çdo kohe dhe në çdo vend. 

9.  OneNote është një aplikacion në të cilin ju mund të 
mbani shënime të kategorizuara dhe gjithashtu mund ti aksesoni në cdo pajisje . 
OneNote lidhet ngushtë me Teams , ku profesori mund te mbajë shënime për çdo 
student . 
 

10.  Outlook është një ndër aplikacionet më të 
përdoruara të paketës Office365 . Outlook është mailserver i një kompanie, gjithashtu 
ai lidhet me grupet , kalendarin , materialet në OneDrive etj . 

11. People është një aplikacion që mbështet Outlook . 
People mundëson që të shtoni , të shikoni dhe të komunikoni me kontaktet brënda 
organizatës . Gjithashtu të shikoni informacion mbi kontaktet dhe grupe te krijuara. Ju 
mund te shtoni kontakte ose te organizoni në grupe për ti patur sa më thjeshtë . 

12.  Planner mundëson krijimin dhe menaxhimin e 
planeve ose për të parë çfarë planifikimi keni nëpërmjet taskeve . Ju mund të krijoni 
një plan në publik ose privat. Mund të futni persona të tjerë ose grupe për ndjekjen e 
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taskeve të krijuara. Planner ju afishon me grafik statusin , prioritetet etj. Gjithashtu 
mund të lidhet me kalendarin . 

13.  Power Apps eshte nje mundësi e mire per ata qe 
dëshirojnë të krijojnë aplikacion mobile ose web me të dhënat qe përdoren në 
kompani. Ju mund te merni të dhëna nga SharePoint , Excel , SQL Server apo databaza 
të tjera dhe kështu mund të krijoni aplikacione . Aplikacionet mund të jenë HelpDesk 
, Menaxhim Asetesh etj. Për më shume rreth krijimit të App shikoni template të 
sugjeruara nga Power Apps. 

14.  Power Automate mundëson krijimin e 
automatizimit të të dhënave mes aplikacioneve , duke lehtësuar punën dhe shkurtuar 
kohen . Ju mund te krijoni një rrjedhe logjike mes aplikacioneve . Për më shumë 
eksploroni Power Automate . 

15.  PowerPoint mundëson krijimin e prezantimeve, 
ne web pa nevojën qe te jete i instaluar ne kompjuter . Gjithashtu ju mund te 
modifikoni një prezantim dhe ta prezantoni atë . PowerPoint online ofron të gjitha 
opsionet që janë dhe në paketën office të instaluar në kompjuterin tuaj . Prezantimet 
ruhen në OneDrive dhe jane të sigurta dhe të disponueshme ne çdo kohe . 

16.   Projects sherben për të krijuar plane , dhënien 
e taskeve dhe për të ndjekur progresin e planit . Gjithashtu mund të caktohet buxheti. 
Ky aplikacion nuk është i disponueshem në ketë lloj licensimi. 

17.   SharePoint është një aplikacion i cili është i 
lidhur me të gjitha aplikacionet . Me anë të këtij aplikacioni mund të menaxhoni 
materialet , mund të krijoni profile publike ose private për të punuar me materiale , 
mund të krijoni home page në të cilën ju mund të hidhni informacione , mund të 
bëheni pjese e site publike ku mund të merrni njoftime të ndryshme etj. Gjithashtu 
një site krijohet automatikisht kur krijohet një grup në Teams dhe aty mund të gjeni 
të gjitha informacionet që janë shkëmbyer në Teams. 
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18.  Stream . Me Stream ju mund të hidhni video të 
ndryshme të cilave mund ti vendosni permision nëse dëshironi te jene private apo 
publike që të aksesosohen nga e gjithë organizata . Stream lejon disa mundësi që 
videot të editohen apo mund të bëhen share shumë lehtë . Ju mund të shikoni video 
të bëra publike nga pjesëtarë të tjerë . 

19.  Sway është i ngjashëm me Power Point i cili të 
mundëson të krijosh prezantime , news letter etj, në menyrë shumë lehtë dhe të 
shpejtë . Me Sway ju mund të krijoni një prezantim interaktiv duke përdorur disa 
forma të gatshme të cilat ju ndihmojnë për të mësuar më mirë rreth mënyrës së 
krijimit standard.  

20.   Teams është një platforme e fuqishme e cila 
tashmë është ndër më të përdorurat ne rang global per mësimin online . Ne ne KPT e 
përdorim Teams per afërsisht 4 vjet . Me Teams eshte shume e lehte ndarja e klasave 
online , krijimi i takimeve online , krijimi i assignment (testeve online ) etj . Për më 
shumë rreth Teams referohuni në manualin specifik të Teams të krijuar nga zyra e IT 
në KPT. 

21.   To Do . Me To Do ju mund të krijoni axhenden tuaj 
të punëve duke krijuar taske dhe gjithashtu në nivelin e tyre te prioritetit . Te gjitha 
tasket e krijuara dhe ato te përfunduara ruhen të sigurta në Office365. 

22.  Whiteboard është ideuar për mbajtjen e 
shënimeve në formë tabele vizatimi nga profesori gjatë shpjegimit të mësimit por 
gjithashtu dhe nga studentët . Ajo është e ideuar për ekrane me prekje për te 
mundësuar komoditet gjate mësimit .  

23.  Word ashtu si dhe PowerPoint dhe Exel , 
mundëson që ju të krijoni , modifikoni apo shikoni një dokument online . Me Word 
Online ju mund të dërgoni shumë lehtë një dokument te një person tjetër por 
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gjithashtu mund te punojnë disa persona njëkohësisht te i njëjti dokument . Me Word 
Online nuk ka nevojë per software te instaluar në kompjuter . 

24.  Yammer është një mundësi shumë e mirë për të gjithë 
pjesëtaret e KPT për tu bashkuar . Yammer mund të quhet dhe rrjeti social brenda 
organizatës në të cilin mund të shikojmë postime të personave të tjerë , mund të 
krijojmë postime , mund të bashkohemi grupeve të krijuara etj . Mund te shkruani ne 
Yammer një pyetje , të krijoni nje sondazh apo të shikoni informacion rreth grupeve 
apo departamenteve . Për më shumë provoni të aksesoni Yammer 
https://www.youtube.com/watch?v=EgKC34sZbRM 

 

 Eksploroni me shume mënyra sesi te krijoni një dokument me mënyra te gatshme dhe 
ndihme nga Microsoft .  

 Çdo aplikacion qe përmendëm me sipër mund te instalohet në smart phone dhe mund 
ta aksesoni nga kudo .  

 Shfrytezoni mundesine qe ofron KPT ne bashkëpunim me Microsoft , për te mësuar 
me shume rreth platformës Office365 dhe aplikacioneve te saj . 

Për çdo pyetje apo problem mos hezitoni të shkruani në it@kpt.edu.al ose skanoni QR Code 
më poshtë . 

   

Skano per informacion me shume KPT Facebook KPT Instagram 


