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1.2 Tek opsioni “Unë jam”, zgjidhni tipin e përdoruesit: “mësues”, 
      “nxënës” ose “lexues”. Pasi të zgjidhni pëdoruesin, plotësoni 
      formularin me të dhënat personale.

Regjistrimi
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1.3 Tek fusha “Përdoruesi” vendosni emrin dhe shkronjën e parë të 
       mbiemrit, p.sh.: AlbiD.

1.4 Nëse nuk jeni mësues kaloni në hapin 1.5
      Nëse jeni mësues, duhet të plotësoni fushën “Vendosni kodin e 
      regjistrimit”. Për të marrë këtë kod, mësuesit duhet të dërgojnë këto 
      të dhëna: qytetin ku banojnë, emrin e shkollës ku punojnë, lëndën që 
      japin, klasën dhe numrin e telefonit në adresën e email 
      info@portalishkollor.al

Regjistrimi
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1.5 Pas plotësimit të të gjitha fushave me informacionet personale, 
      klikoni opsionin “Krijo llogarinë”.

1.6 Nëse regjistrimi kryhet me sukses, në ekran do të shfaqet mesazhi
      “Regjistrimi u krye me sukses”. Për të vazhduar më tej, kontrolloni
      email-in tuaj dhe klikoni linkun siç është shfaqur në foto.

Regjistrimi
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2.1 Pas regjistrimit të suksesshëm si mësues, ju duhet të zgjidhni lëndët 
      që jepni mësim. Klikoni te fotoja siç është treguar më sipër.

2.2  Mund të zgjidhni lëndët që ju jepni mësim dhe jo vetëm. Lëndët që
       do të zgjidhni këtu, do të shfaqen te rafti juaj personal në 
       platformën Albas e-libër. 

Personalizimi i llogarisë
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2.3 Pas regjistrimit të suksesshëm si nxënës, ju duhet të zgjidhni shkollën 
      në të cilën studioni. Klikoni te fotoja siç është treguar më sipër.

Personalizimi i llogarisë
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3. Për të shkarkuar platformën Albas e-libër, hyni në adresën
    www.portalishkollor.al dhe klikoni tek opsioni “Merrni librin tuaj 
    digjital”, siç është treguar në foto.

3.1 Në faqen që do t’ju hapet zgjidhni opsionin e 2-të, për shkarkimin e 
      platformës, dhe klikoni tek liknu, siç është treguar në foto.

Platforma Albas e-libër



9

3.2 Platforma mund të shkarkohet në 4 sisteme operative “Windows”,
      “Android”, “iPhone/iPad”, ”Mac”. Zgjidhni platformën për sistemin 
      operativ që doni dhe klikoni butonin “Shkarko”.

Platforma Albas e-libër
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3.4 Pas instalimit të suksesshëm, ikona e platformës do të shfaqet
      automatikisht në ekranin tuaj. Klikoni 2 herë mbi ikonë për të 
      hapur platformën.

3.5 Vendosni “Përdoruesin” dhe “Fjalëkalimin” që zgjodhët gjatë 
      procesit të regjistrimit për të hyrë në raftin e librave.

Platforma Albas e-libër
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3.6 Të gjitha kopertinat e librave në raftin tuaj do të jenë bardhë e zi dhe
      të shoqëruara me ikonën e kyçit. Kjo do të thotë që librat nuk janë 
      aktivizuar.

Platforma Albas e-libër



12

3.8 Kur libri aktivizohet me sukses, kopertina qëndron përsëri bardh e zi,
      por ikona ndryshon. Kjo ikonë tregon që libri është gati për t’u 
      shkarkuar.

3.9 Për të shkarkuar librin: 1- klikoni mbi kopertinë; 2- klikoni opsionin 
      “Shkarko”. Koha e shkarkimit të librit varet nga shpejtësia e internetit
      dhe zakonisht zgjat 10 deri në 15 minuta.

Platforma Albas e-libër
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3.11 Klikoni mbi kopertinë për të hapur librin digjital. Duke shfletuar 
        librin, nga faqja në faqe, shikoni se si janë pasuruar temat 
        mësimore me materiale multimediale.

Platforma Albas e-libër



Kontakt

Tel: +355 04 231 9002

Adresa: 
Autostrada Tiranë-Durrës, km 4

Cel: +355 69 20  58 402
E-mail: info@portalishkollor.al
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