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I nderuar pjesëmarrës, 
 
faleminderit shumë për gatishmërinë tuaj për të marrë pjesë në pyetesorin MAMCA të platformës së 
projektit SCOPE. Do t’ju marre jo më shumë se 3-5 minuta kohe dhe ne u përpoqëm ta bëjmë sa më të 
thjeshtë. Përgjigja juaj do të jetë plotesisht anonime. Ne ju inkurajojmë të promovoni kete pyetësor 
brenda organizatës suaj. Rezultatet do të paraqiten të përmbledhura dhe do të jenë anonime. 
 
Faqja e parë është faqja hyrese e pyetësorit. Ju do të duhet të zgjidhni vetëm shigjetën djathtas. 
 
Në faqen e dytë paraqitet lista e alternativave dhe kritereve. 
 
Alternativat janë platforma që përdorni aktualisht ose ajo që ju e konsideroni më të mirën e 
disponueshme në tregun e vendit tuaj (e quajtur Platforma e tregut) dhe platforma SCOPE (e quajtur 
Platforma SCOPE). 
 
Kriteret janë i) Gjuha (p.sh., anglisht, shqip, etj.), ii) Qasja (p.sh., faqe interneti, aplikacion celulari, etj.), 
iii) Shërbimi (p.sh. planifikimi i mallrave, rezervimi i ngarkesave/kamionëve, platforma e ankandit, 
d.m.th. , çfarë lloj shërbimesh ofrohen, etj.), iv) Tarifa (p.sh., për dërgesë, abonim, paguhet një herë për 
një licencë të plotë, falas, etj.), dhe v) Gama (p.sh., kombëtare, ballkanike, evropiane / ndërkombëtare, 
etj.). Ju klikoni në shigjetën djathtas. 
 
Në faqen e tretë, do të duhet të gjeni kriterin më të rëndësishëm sipas mendimit tuaj subjektiv për një 
platformë dhe të zgjidhni 5. Pas kësaj, mund të zgjidhni rëndësinë relative të kritereve të tjera në 
krahasim me atë më të rëndësishmen. Pas kësaj klikoni në shigjetën djathtas. 
 
Në faqen e katërt, për çdo kriter do të duhet të zgjidhni pikët përkatëse të performancës për secilën 
platformë, d.m.th., do të duhet të vlerësoni të dyja platformat sipas mënyrës se si mendoni se 
performon për kriter. Pas kësaj klikoni në shigjetën djathtas. 
 
Në fund, do t'ju duhet të dorëzoni përgjigjet duke klikuar butonin në anën e djathtë poshtë pyetësorit, 
dhe kaq! Mbani në mend se nuk ka përgjigje të saktë apo të gabuar, gjithçka është subjektive! 
 
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. 
 
Nëse jeni Dërgues (klient i një ofruesi të shërbimit të transportit), ju lutemi klikoni në linkun e 
mëposhtem: 
https://bit.ly/3K3cmkO 
 
Nëse jeni Ofruesi i shërbimit të transportit (transportuesi), ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtem: 
https://bit.ly/3vwompN 
 
Nëse jeni një lloj tjetër kompanie, ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtem: 
https://bit.ly/3vugcOV 

https://bit.ly/3K3cmkO
https://bit.ly/3vwompN
https://bit.ly/3vugcOV
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Përpara se t'i përgjigjeni pyetësorit, do të ishte mirë të përdorni platformën SCOPE (https://scope-
app.net/platform/) për të ditur se si të përgjigjeni. 
 
Faleminderit paraprakisht për bashkëpunimin tuaj, 
Konsorciumi i projektit SCOPE 

https://scope-app.net/platform/
https://scope-app.net/platform/

