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PRODUKTE DHE
SHËRBIME NË MOBILE

Planet SUPERSMART
SUPERSMART
BËHU SUPER ME PLANET E REJA ME KONTRATË SUPERSMART!
ALBtelecom ofron një portofol planesh tarifore i cili plotëson nevojat specifike të komunikimit. Planet
SUPERSMART kanë përfitime avantazhuese duke filluar nga 500 Lekë/muaj. Përveç mijëra minutave e SMSve kombëtare, pjesë e këtyre planeve janë Interneti pa limit, si edhe minutat e SMS-të ndërkombëtare, duke
filluar nga 1,000 Lekë në muaj.
Nëse kërkoni edhe më shumë, keni mundësinë të zgjidhni midis paketave opsionale me minuta ndërkombëtare,
internet e SMS brenda rrjetit, apo edhe të tjera paketa që ne përmirësojmë e zhvillojmë vazhdimisht për të
përmbushur të gjitha ekzigjencat tuaja në komunikim.
Përveç planeve Super Smart, ju keni lehtësinë të zgjidhni numrin tuaj me kontratë të kombinuar me mundesinë
për rimbushje. Me planet “Control” do të keni zero stres për faturën tuaj.

ROAMING
Shërbimi Roaming mundëson abonentët ALBtelecom Mobile të kryejnë thirrje kur ndodhen jashtë shtetit.
Për të aktivizuar shërbimin Roaming, abonentët me kontratë mund të kontaktojnë me agjentin e tyre të
shitjes ose të shkojnë në dyqanin më të afërt ALBtelecom Mobile për t’u informuar.
Paketat Roaming ofrojnë mundësi në kohëzgjatje, por edhe në destinacione, për të komunikuar pa u
shqetësuar edhe kur ndodheni jashtë Shqipërisë.

PROFILI IM & ALBwifi
PROFILI IM
“PROFILI IM”, PLATFORMA ZYRTARE E ALBTELECOM ËSHTË E AKSESUESHME SI APLIKACION PËR CELULARIN
TUAJ, APO NË FAQEN ZYRTARE WWW.ALBTELECOM.AL.
Shkarkojeni, regjistrohuni thjesht dhe shpjejt dhe përfitoni menjëherë 4 GB Internet 4G dhuratë!
Informohuni kudo e në çdo kohë për:
• Balancën e numrit tuaj mobile
• Ofertat që keni në përdorim
• Konsumin e trafikut për të gjitha ofertat aktive (format grafik)
Si edhe:
• Rimbushni kreditin tuaj apo të një numri tjetër
• Transferoni kredit nga numri juaj drejt një tjetër numri ALBtelecom Mobile
• Aktivizoni shërbime shtesë për t’u informuar mbi zhvillimet e aktualitetit

ALBwifi
TASHMË ALBWIFI ËSHTË PREZENT NË PLOT 275 PIKA NË TË GJITHË SHQIPËRINË DHE OFROHET FALAS PËR
TË GJITHË KLIENTËT ALBTELECOM MOBILE!
Me ALBwifi përfitoni:
• 10 GB Internet çdo ditë;
• Për deri në 3 pajisje njëkohësisht;
• Kalim automatik nga rrjeti 4G/3G në ALBwifi.
Dërgoni një SMS FALAS me tekstin “WIFI” në numrin e shkurtër 55544, ose konfiguroni shërbimin ALBwifi dhe përdoreni atë për
të kaluar automatikisht nga 3G/4G (LTE) në internet Wi-Fi, sa hërë që ndodheni në një zonë ALBwifi.

PRODUKTE DHE
SHËRBIME NË FIKS

PAKETAT BUSINESS SUPERMIKS
KOMBINONI PAKETËN TUAJ BUSINESS SUPERMIKS PËR TË SHIJUAR INTERNET TË SHPEJTË E ALBTV.
Telefonia Fikse
ALBtelecom është kompania më e madhe e telefonisë fikse në Shqipëri. Shërbimi telefonik u ofrohet bizneseve si shërbim i dedikuar ose i kombinuar
me shërbimet Internet dhe/ose IPTV.
Përdoruesit e ALBtelecom kanë mundësi të përmbushin nevojat e tyre për komunikim:
• Lokal
• Kombëtar
• Ndërkombëtar
dhe e gjitha kjo me një cilësi mjaft të lartë!
Përmes ofertave dhe paketave të veçanta, klientët e ALBtelecom mund të përfitojnë nga çmime shumë të favorshme.
SuperMiks Internet
Mundësia për të përshtatur sipas nevojave të biznesit:
• Shpejtësinë e internetit
• Llojin statik apo dinamik të IP-së
• Komunikim brenda rrejtit ALBtelecom Fiks & Mobile
SuperMIKS ALBtv
Mundësia për të përshtatur sipas nevojave të biznesit:
• Përmbajtjen TV
• Shpejtësinë e internetit
• Llojin statik apo dinamik të IP-së
• Komunikim brenda rrejtit ALBtelecom Fiks & Mobile
Shërbimet paguhen lehtësisht e muaj pas muaji nëpërmjet faturës së telefonisë fikse të ALBtelecom; pra, të dyja ose të treja shërbimet paguhen në një
faturë.
* Instalimi është falas, pajisjet xDSL & modem jepen në përdorim pa asnjë pagesë, për të gjithë abonentët e rinj në Paketat SuperMiks

EKSTRA FIKS & ALBTELECOM CENTREX

EXTRA FIKS
Si klient Biznes, komunikimi në zyrën tënde do të plotësohet përmes paketave Ekstra në fiks.
Paketat përmbajnë:
• Minuta brenda rrjetit
• Minuta kombëtare
• Minuta ndërkombëtare

ALBTELECOM CENTREX
Zgjidhni shërbimin “virtual PBX” ALBtelecom Centrex, shërbimin e duhur për biznesin tuaj.

• Mundësi lidhjeje për mbi 300 linja
• Linjat mund të kenë vendndodhje të ndryshme
• Thirrje pa limit brenda rrjetit

IPTV
SHËRBIMI INOVATIV ALBTV, SJELL TELEVIZIONIN NËPËRMJET INTERNETIT DUKE E OFRUAR NË PARAMETRAT MË TË MIRA TEKNIKE.
PAKETAT E KOMPLETUARA TË SHËRBIMIT TELEVIZIV NË MËNYRË SHUMË PRAKTIKE MUND TË PËRDOREN PARALELISHT NË PAJISJE SI
TELEVIZOR, KOMPJUTER, LAPTOP, TABLET DHE TELEFONA SMART.

ALBtv është një eksperiencë e avancuar televizive interaktive, që ofron kontroll më të mirë, pasi ajo sjell bashkë TV tradicional, nDVR, VOD
si edhe personalizim e kontrolle të tjera të përmbajtjes
RECORD: Zgjidhni dhe regjistroni programet tuaja të preferuara për t’i parë në një moment të dytë.
CATCH UP: Kthehuni në kohë dhe rishikoni programet e transmetuara më parë, deri në 72 orë.
PAUSE: Ndaloni programin televiziv në transmetim për ta vazhduar atë në një moment të dytë.
RESTART: Rifilloni një program televiz nga e para.
VOD (Video sipas kërkesës): Një arkivë me kategorizim sipas llojit të përmbajtjes (p.sh. filmat, seritë, dokumentarët, videot e shkurtra, etj).
VoD lejon veprimet fast-forward (kalimi para), rewind (kthim pas), ndalim të përkohshëm (pause) siç mund të bëhet me filma në DVD apo
MP4.
Guida e programacionit (EPG - electronic program guide): Mund të shikohet informacioni i përditësuar i përmbajtjes së programeve të
tanishme dhe të ardhshme. Ajo do t’i mundësojë shikuesit që të levizë, gjejë dhe zgjedhë përmbajtje sipas kohës, titullit, kanalit, llojit, etj.,
duke përdorur telekomandën e dekoderit.
Kodi PIN për kontrollin prindëror (Parental control PIN): Kod sigurie për të mbrojtur nga përdorimi dhe shikimi i përmbajtjeve të
papërshtatshme. Ky kod do të mundësojë edhe shikimin e videove sipas kërkesës, apo edhe kryerjen e transaksioneve të ndryshme.
Personalizimi i menusë (Personalization of EPG): Mundësi për të personalizuar menutë, pamjen apo paraqitjen, apo si shfaqet ndërfaqja
EPG, që t’u perputhet dëshirave të klientit.
Format televiziv HD (HD format): Kanale televizive dhe transmetim me cilësi të lartë në formatin dixhital.

SHËRBIMET E
HOSTUARA DHE
CLOUD
Shërbimet Cloud (të Hostuara) dhe Data Center
janë shërbime profesionale për kompani
dhe institucione që dëshirojnë kapacitete të
mjaftueshme për akomodim, hostim dhe ruajtje të
dhënash të të gjitha aplikacioneve dhe sistemeve
kritike të tyre.

SHËRBIMET CLOUD
SHËRBIMI I HOSTIMIT TË FAQEVE WEB (WEB HOSTING)
Kapacitete hapësirash në server, shërbime web, mirëmbajtje të skedarëve, modele faqesh web-i të gatshme, të kontrolluara nga individët
ose kompanitë të cilat nuk zoterojnë servera web të tyre. Ky shërbim shoqërohet me domain dhe llogari email-i sipas dëshirës së klintëve.
SHËRBIMI I HOSTIMIT TË EMAIL-EVE (EMAIL HOSTING)
Numër llogarish të e-maileve me hapësira të mjaftueshme ruajtjeje, domain-e lokale, akses përmes pajisjeve dhe protokolleve të ndryshme,
për përdorim në të gjitha platformat fundore të kohës.
SHËRBIMI I HOSTIMIT TË SERVERIT VIRTUAL TË DEDIKUAR
Kapacitete RAM dhe CPU, hapësira të mjafueshme për ruajtjen e të dhënave, metoda të shumta dhe të sigurta aksesi. Mundësi ruajtjeje së
të dhënave dhe sistemit operativ të serverit, si edhe një plan vazhdimësie për biznesin sipas dëshirës së klientit.
SHËRBIMI I RUAJTJES VIRTUALE SË TË DHËNAVE
Kombinime për hapësirë të dhënash, aksesim nëpërmjet metodave të ndryshme si SFTP.
ALBtelecom ka si parim kryesor përshkallëzueshmërinë, sigurinë dhe vazhdimësinë e shërbimit. Në bazë të kësaj, ALBtelecom ka rinovuar
ofertat e tij për klientët vendas e të huaj për shërbimet Data Center (Qendër Të Dhënash).

SHËRBIMET E MENAXHUARA E DATA CENTER
SHËRBIMI I KOLOKIMIT FIZIK
Marrje me qira të rack unit, kabinete, si edhe sipërfaqe (të hapura ose private, të rrethuara me kafaz). Nëpërmjet tij garantohet siguri fizike
dhe logjike, furnizim i pandërprerë me energji elektrike, kondicionim, monitorim i ambjentit me sisteme të dedikuara monitorimi 24 orë në
7 ditë të javës, mbrojtje nga zjarri, konektivitet i sigurt. Me këtë shërbim ALBtelecom ofron për të gjithë klientët ambjente të fjalës së fundit,
me të gjithë parametrat e duhur teknikë, duke i rritur e siguruar vlerën investimit të klientit.
SHËRBIMI I DHENIES SERVER FIZIK
Marrje me qira të nje ose disa serverave të zotëruar nga ALBtelecom. Në këtë mënyrë, ALBtelecom ofron të gjithë infrastrukturën
kompjuterike dhe ndërlidhëse për abonentët, si edhe mirëmban fizikisht këtë infrastrukturë sipas një kontrate mujore. Me anë të këtij
shërbimi të gjithë kompanitë start-up, ose ato që mendojnë që të rinovojnë infrastrukturën e tyre IT, kanë mundësinë që të mos kryejne
asnjë shpenzim kapital, por të kenë vetëm një tarifë fikse mujore të përcaktuar e të pandryshuar. Në këtë mënyrë, bizneset i kanë nën
kontroll kostot e tyre operative duke patur shërbimin në një ambjent të garantuar, si nga ana teknike, ashtu edhe nga ana ligjore.
SHËRBIME TË TJERA
Për bizneset që duan një vleresim lokal të aktivitetit të tyre në fushen e IT-se, si edhe për çdo sugjerim për përmirësimin e infrastrukturave
ekzistuese, ALBtelecom është i gatshëm të kryejë, së bashku me specilistët e saj, takime dhe trajnime në punë. Kjo do të jetë një vlerë e
shtuar për tregun shqiptar duke rrugëtuar drejt një të ardhmeje të sigurt digjitale.

SHËRBIMI I DHËNIES SË MBULIMIT WI-FI
Ky shërbim ofron marrje me qira të një ose disa Pikave të Aksesit së bashku me shërbimin Internet të zotëruara
nga ALBtelecom.
Me këtë shërbim, ALBtelecom synon që të ofrojë zona mbulimi Wi-Fi në të gjitha vendndodhjet e bizneseve
të interesuara pa kosto kapitale, por vetëm me kosto operacionale.
Në këtë mënyrë ALBtelecom synon të bëhet një nga ofruesit më të mëdhenj të shërbimit Wi-Fi nëpërmjet
pajisjeve më profesionale si Cisco, apo HP, në zonat publike e private, si sheshet, hotelet, universitetet, baret,
restorantet, bankat, stadiumet, spitalet, etj.

INTERNET
PËR PROFESIONISTË

INTERNET I DEDIKUAR DHE SHËRBIMI LAN TO LAN
ZGJIDH ALBTELECOM DHE MERR INTERNET PËR PROFESIONISTË!
INTERNET I DEDIKUAR
Nëse kompanisë suaj i duhet internet i qëndrueshëm, shpejtësi transmetimi simetrike dhe ku i gjithë kapaciteti (shpejtësia e aksesit) t’i ofrohet
për përdorim vetëm asaj, pavarësisht numrit të klientëve të lidhur në të njëjtën kohë, merrni Internetin e Dedikuar nga ALBtelecom dhe
përfitoni:
• Akses në Internet të dedikuar që nuk ndahet me klientë të tjerë;
• Shpejtësi nga 1 Mbps deri në qindra Mbps, me mundësi edhe nëpërmjet fibrës optike;
• Internet simetrik që ofron ngarkim dhe shkarkim me performancë të lartë;
• Mundësi për rritje kapacitet aksesi sipas kërkesës;
• Shërbim cilësor të disponueshëm 24 orë në 24.
Kjo arrihet nëpërmjet:
• Fibrës optike
• xDSL-së së bakrit
• Antenave/Radio Link
• Satelitit
• Apo nëpërmjet Modem Wi-Fi/3G/4G
SHËRBIM LAN TO LAN
Nëse kompanisë tënde i duhet lidhja e rrjeteve të ndryshme të tipit LAN të pozicionuara në
vendndodhje të ndryshme fizike, ALBtelecom e ka zgjidhjen gati!
Merr shërbimin LAN to LAN me çmimin më të ulët në Shqipëri dhe bëje punën më të lehtë!
Detajet e shërbimit:
Shërbimi LAN to LAN është shërbim i bazuar në teknologjinë MPLS dhe garanton transmetimin
e të dhënave ndërmjet dy ose më shumë pikave pavarësisht vendndodhjeve gjeografike, me
shpejtësinë e sigurinë që garanton standardi Ethernet. Shërbimi mundëson transmetim të dhënash
e dokumentesh, thirrje audio/video, multimedia, etj.

SHËRBIME
ME VLERË
TË SHTUAR

CORPORATE APN
CORPORATE APN ËSHTË SHËRBIM QË MUNDËSON TRANSMETIM TË SIGURT TË TË DHËNAVE NËPËRMJET
RRJETIT MOBILE. ME CORPORATE APN, KOMPANIA JUAJ DO TË KETË NJË APN TË DEDIKUAR.
Shërbimi mundëson:
• Komunikim të sigurt mobile të të dhënave
• Akses nga çdo vendndodhje
• Mënyra të ndryshme përdorimi:
			
a) Shërbim parësor – transmetim i sigurt mobile i të dhënave
		
b) Shërbim backup ndaj shërbimeve të tjera të komunikimit data
		
c) Shërbim i konverguar mobile-fiks për komunikim të të dhënave
• Transmetim të paketave së të dhënave në secilën teknologji mobile të mundshme - GPRS, EDGE, HSPA,
HSPA+, LTE, etj.
• Zgjedhje midis adresimit IP statik dhe dinamik, privat e publik.

SHËRBIME TË TJERA

MASS SMS
Mass SMS, është shërbimi përmes të cilit kompanitë dhe institucionet mund të reklamojnë aktivitetin e tyre
duke dërguar SMS tek të gjithë klientët, pavarësisht se cilit operatori i përkasin.
Mass SMS është një aplikacion web shumë i lehtë për t’u përdorur.
MASS CALLING
Mass Calling është shërbimi me anë të të cilit kompanitë, organizatat, agjencitë e udhëtimit, etj., mund të
reklamojnë produktet, shërbimet dhe ofertat e tyre, si edhe mund të bëjnë njoftime nëpërmjet thirrjeve të
drejtpërdrejta telefonike.
0900
0900 është shërbimi me anë të të cilit kompanitë dhe institucionet mund të rrisin komunikimin me klientët dhe
qytetarët duke u orfuar atyre mundësinë e thirrjeve telefonike me pagesë drejt kompanisë ose institucionit.
0800
0800 është shërbimi me anë të të cilit kompanitë dhe institucionet mund të rrisin komunikimin me klientët
dhe qytetatrët duke u orfuar atyre mundësinë e thirrjeve telefonike pa pagesë drejt kompanisë ose institucionit.
Me ALBtelecom je më pranë klientëve të tu dhe lehtëson përditshmërinë e punës tënde!

Për më shumë informacion, kontakto në business@albtelecom.al ose me agjentin tënd të shitjes;
telefono Shërbimin e Dedikuar të Klientit Biznes dhe Institucion në 149; ose vizito www.albtelecom.al

