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I nderuar pjesëmarrës, 
 
ju falenderojme për gatishmërinë tuaj për të marrë pjesë në anketën e optimizimit të platformës së 
projektit SCOPE. Do t’ju duhen jo më shumë se 5-10 minuta për ta plotesuar dhe ne u përpoqëm ta 
bejmë sa më të thjeshtë. Përgjigja juaj e anketës do të jetë plotesisht anonime. Ne ju inkurajojmë të 
promovoni pyetësorin brenda organizatës suaj. 
 
Fillojmë me tre pyetje të thjeshta me zgjedhje të shumëfishta se çfarë lloj kompanie jeni, nga cili vend 
dhe nëse përdorni ose jo një platformë të tillë (këto nuk do të lidhen me përgjigjet e përbashkëta). 
 
Pas kësaj, do të vijojnë 12 pyetje të përbashkëta në formën e pyetjeve të preferuara të deklaruara, 
d.m.th., në secilën “pyetje” do të shihni tre (3) profile platformash dhe thjesht do të zgjidhni se cilën 
preferoni nga këto treja, ose mund të zgjidhni "Asnjë nga këto". Para kësaj, do t'ju duhet të renditni 
"nivelet" e secilit atribut sipas preferencës tuaj individuale. Është kaq e thjeshtë dhe nuk keni nevojë të 
mbani mend asgjë, pyetësori do t'ju udhëheqë automatikisht nga një hap në tjetrin. Mbani mend se nuk 
ka përgjigje të saktë apo të gabuar, gjithçka është subjektive! 
 
Profilet kanë pesë (5) atribute, secila prej të cilave ka tre (3) nivele: 

• Gjuha: i) Lokale, ii) Anglisht, iii) Gjermane. 
Gjuha "lokale" i referohet gjuhës së vendit tuaj. Shtuam gjermanishten pasi është destinacioni më i 
zakonshëm dhe anglishten si gjuha me e njohur. 

• Qasja: a) Uebsajti, ii) Aplikacioni celular, iii) Me telefon. 
Nuk nevojiten sqarime. 

• Shërbimi: i) Planifikimi i mallrave, ii) Rezervimi i ngarkesave/kamioneve, iii) Platforma e ankandit. 
i. Planifikimi i mallrave: Platforma përmban një sërë shërbimesh të menaxhimit të mallrave, p.sh. 
planifikimin e rrugës së kamionit, menaxhimin e hapësirës së ngarkesave, gjurmimin e 
ngarkesave/kamionëve, etj. Platforma funksionon si një mori platformash të ndryshme që u ofrohen 
përdoruesve në paketa të ndryshme dhe çmimet. 
ii. Rezervimi i ngarkesave/kamioneve: Platforma funksionon në të njëjtin kontekst si kategoria e 
parë, por, përveç kësaj, ofron mundësinë e rezervimit të një kamioni (për klientët) ose të llojeve të 
ngarkesave (për transportuesit). Procesi i rezervimit trajtohet nëpërmjet pronarit të platformës dhe 
partnerëve përkatës nëpërmjet vetë platformës ose në një burim të jashtëm. 
iii. Platforma e ankandit: Platforma funksionon në të njëjtën mënyrë si në kategorinë ii) por me një 
ndryshim të rëndësishëm. Ankandet zëvendësojnë rezervimet e rezervimeve ndërmjet përdoruesve. 
Platforma ndjek të njëjtat rregullore dhe procedura të ankandeve si në sektorët e tjerë që përdorin 
platformat e ankandit. Në këtë rast, të gjitha transaksionet dhe rezervimet janë konfidenciale dhe 
marrëveshjet koordinohen nga pronari i platformës. 

• Tarifimi: i) Për dërgesë (p.sh., %), ii) Abonim (p.sh., në muaj), iii) Licencë e plotë (pagesë 1 herë). 
i. Për dërgesë (p.sh. %): ky është një komision për dërgesë, zakonisht një përqindje e ulët e vlerës së 
dërgesës. 
ii. Abonim (p.sh., në muaj): ky është një abonim kohor, p.sh., në muaj, vit, etj. 
iii. Licencë e plotë (pagesë 1 herë): kjo është një licencë e plotë e paguar një herë (por padyshim me 
një kosto shumë më të lartë). 

• Gama: i) Kombëtare, ii) Ballkanike, iii) Evropiane / Ndërkombëtare. 
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Bëhet fjalë për gamën e transportuesve dhe transportuesve që mund të përdorin platformën dhe 
rrjedhimisht zonën e dërgesës 

 
Mos u shqetësoni me faktin se disa nivele mund të bashkëjetojnë, ne duhet t'i parashtrojmë pyetjet në 
një mënyrë ekskluzive reciproke për të nxjerrë shërbimet e tyre, dhe më pas mund të themi, p.sh., ne 
kemi nevojë për një aplikacion celular dhe një faqe interneti nëse të dyja janë mjaft e lartë, etj. 
 
Ju lutemi përgjigjuni pyetësorit sa më shpejt të jetë e mundur (e dini se koha është e kufizuar), por ju 
lutemi jo më vonë se e marta, 10 maj. 
 
Linku i anketes me poshte: https://bit.ly/3kenilv 

 
Faleminderit paraprakisht për bashkëpunimin tuaj, 
Konsorciumi i projektit SCOPE 
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