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SIM & NIVELET E MENAXHMENTIT

SIM në nivelin operativ

SIM në nivelin taktik

SIM në nivelin strategjik





SIM në nivelin operativ
Menaxhmenti

- I koncentruar në implementimin dhe në kontrollin e 

aktiviteteve ditore ne organizate.

- Aktivitetet e tyre mvaren nga SIM i cili 
meret kryesisht me informatat interne. 
- Procesimi efektiv dhe eficient i informatave është 

esencial sepse:

- kontrolli i madhe, 

-monitorimi konstant, 

-vëllimi i të dhënave i lartë dhe 

-përgjigja e shpejtë dhe në kohë reale. 

Vendimet janë të strukturuara dhe mund të inkorporohen 
në SIM. 



rrethanat janë të njohura:

 Modeli i optimizimit: programimi linear

perdoret më së shpeshti 

 kur kerkohet te optimizohet vlera e ndonje 

objektive (oret e punes, kapaciteti i 

makinave etj.)



SIM në nivelin operativ

 SIM eshte sistem i procesimit te fajllave.

 Inputet e tij perbehen nga transakcionet 

operative, kurse 

 Outputet e tij jane raportet . (psh. 

analizat, porosit per materjal etj.) 



SIM në nivelin taktik

Menaxhmenti

- meren me probleme komplekse, 

- marrja e vendimeve eshte me e pasigurt dhe 

- kerkohen aftesi personale dhe gjykime per te kryer 

detyrat .

- kerkohen informata formale dhe joformale, dhe 

- rrjedhja e informatave eshte 
esenciale. 

Sistemet e kompjuterizuara perdoren me pak, edhepse SIM , e 

sidomos DSS mund te ofroje perkrahje te cmuar. 

Vendimet janë gjysmë të strukturuara.



 Modelet dhe teknikat e optimizimit: 

programimi linear kane perdorim të 

kufizuar

 Gjykimet e menaxhereve kane role te 

veqant ne marrjen e vendimeve taktike

 sistemet kontrolluese dhe LSP jane 

esenciale per realizimin e detyrave ne 

kete nivel (p.sh. kontrolli i buxhetit, 

kontrolli i prodhimit etj.)



SIM ne nivelin taktik perfshin me 

shume nivele te LSP:

 LSP konvencionale: raportime rutinore dhe 
inicon aktivitete korrektuese nese 
paraqiten devijime

 LSP adaptive: te planet afatshkurtera ose 
buxhetet ku SIM sygjeron se rrethanat 
kane ndryshue dhe shmangjet jane me te 
medha se sa tolerohet , prandaj duhet te 
behen adaptime.

 LSP e krizave: pergjigje ne devijimet 
substanciale dhe te pakontrolluara nga 
planet, prandaj edhe kërkon ndryshime te 
planeve afatgjate 



Llojet e SIM në nivelin taktik

1. Sistemet kontrolluese

2. Sistemi i bazes se te dhenave

3. Sistemi i pyetesve

4. DSS

 Sistemet kontrolluese - monitorojne 

dhe raportojne lidhur me aktivitetet e 

organizates. 



 Sistemi bazes se te dhenave proceson 

dhe deponon informatat interne dhe 

eksterne

 Sistemi i pyetesve – lejon bërjen e 

pyetjeve

ad-hoc ose të planifikuara ne BDH, 

DSS – ofron perkrahje kompjuterike per 

zgjidhjen e problemeve gjysme te 

strukturuara. 



Menaxhmenti i mesem - ka funksione specifike ne organizate, 

siq jane: financat, marketingu, kontabiliteti, resurset humane 

etj.

 Shembull: SIM ne fushen e marketingut
ka te beje me: 

- kontrollin dhe monitorimin e 
operacioneve momentale (porosia e mallit, 
shperndarja, fushatat e shitjes etj.) dhe 

- sigurimin e informatave lidhur me: 

-zhvillimin e politikes se cmimeve, 

-promovimin e produkteve, 

-distribuimin, 

- ndryshimin e dizajnit prodhues 
etj. 



Inputet e ketij sistemi - të dhënat burimet 

interne siq jane: porosia e shitjes, te 

dhenat lidhur me cmimet, mallrat e 

kthyera, raportet reprezentative etj.) dhe 

burimet externe (hulumtimi i tregut, 

statistikat ekonomike, te dhenat lidhur me 

trendet dhe industriin etj.)



•SIM në nivelin strategjik

 ka role te kufizuar ne procesimin e 

informatave.

Menaxhmenti:

 te siguroje informata te mbrendshme 

 informata lidhur me rrethinen afariste dhe 

identifikone mundesit dhe rrezikun poetencial 

Vendimet janë jo të strukturuara.



Karakteristika e informatave per marrje te 

vendimeve ne nivelin strategjik:

Nevoja per informatat eksterne 
rriten,

 Informatat kane te bejne me te 
ardhmen

Parashikimet dhe vlerësimet jane 
esenciale.

Informatat lidhur me performancen e 
kaluar qe ishin aq te rendesishme per 
menaxhmentin ne nivelin e mesem, ketu 



 Informata kualitative & kvantitative. 

- Marrja e vendimeve dhe planifikimi strategjik kerkon informata 

kuantitative 

Informata kryesisht jo formale

-Ne marrjen e vendimeve dhe planifikimin strategjik procesimi

sistematik i informatave ka rendesi te veqante 



 Kufijte e lire 

nuk duhet te kete kufije artificial

 Multidimenzional- menaxhmenti strategjik 

duhet te kete nje perfshirje te 

pergjitheshme te problemeve. 



Dallimi ndermjet SIM ne nivelin 

strategjik & SIM ne nivelet tjera

 Planifikimi strategjik dhe marrja e 

vendimeve jane esenciale per te 

kuptuar rrethinen, dhe

 Per te parashikuar ndryshimet, 

trendet dhe influencen e tyre ne 

organizate ne te ardhmen

Procesi sipas se cilit mblidhen informatat 

lidhur me rrethinen ne menyre formale 

ose joformale, njihet si skanim

(scanning).



Vegla CASE


