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1. Hyrje 

1.1 Qëllimet 

Portali i ri Prenot@mi ka për qëllim t’i mundësojë qytetarit italian dhe të huaj prenotimin pa pagesë 

të shërbimeve konsullore që jepen pranë Konsullatave dhe Ambasadave italiane jashtë Italisë, si 

drejtpërdrejt në kalendar ashtu dhe duke shfrytëzuar listën e pritjes (Waitinglist). 

Mënyra e re e listës së pritjes, për selitë që e aktivizojnë atë, i mundëson qytetarit që të kontaktohet 

në mënyrë automatike nga sistemi sapo të ketë vende të lira: është tejet e rëndësishme që të hidhen 

saktë të dhënat për email-in dhe numrin e telefonit. 

Portali është ndërtuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Informatikën në marrëveshje me Drejtorinë 

e Përgjithshme për Italianët jashtë vendit pranë Ministrisë së Punëve të jashtme dhe Bashkëpunimit 

Ndërkombëtar. 

Çdo përdorim i parregullt i portalit të ri nuk do të mundësojë marrjen e shërbimeve konsullore të 

dhëna pranë Konsullatave dhe Ambasadave italiane jashtë vendit. 

Ky manual ka për qëllim të japë një përshkrim të hollësishëm të gjithë funksioneve të disponueshme 

për qytetarin në portalin Prenot@Mi për prenotimin e takimeve dhe menaxhimin e kërkesave në 

listë pritjeje lidhur me shërbimet konsullore të dhëna pranë Konsullatave dhe Ambasadave italiane 

jashtë vendit. 

Portali i ri Prenot@mi përbëhet nga dy aplikacione dhe nga një motor automatik prenotimi: 

1. Aplikacioni i Front Office për qytetarët italianë e të huaj 

2. Aplikacioni i Back Office për operatorët e Konsullatave dhe Ambasadave italiane jashtë 

vendit 

3. Sistemi automatik i waitinglist për listën e pritjes 

1.2 Përmbledhje e shkurtër e dokumentit  

Dokumenti përshkruan Portalin e ri Prenot@Mi, duke iu referuar aplikacionit të Front Office në 

përdorim të qytetarëve italianë e të huaj. 

Përshkruhen në hollësi këto funksione: 

 Regjistrimi në portal 
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 Prenotimi i një shërbimi 

 Shfaqje e prenotimeve të kryera në hapësirën e rezervuar personale 

 Hyrje dhe ndryshim i të dhënave personale 

 Ndryshim selie/vendi  

1.3 Përdoruesit e manualit  

Manuali është realizuar në mbështetje të qytetarëve rezidentë jashtë Italisë (italianë dhe jo) që 

përdorin sistemin e prenotimit online për të marrë takime lidhur me shërbime konsullore që jepen 

pranë Konsullatave dhe Ambasadave italiane jashtë vendit. 

1.4 Kritere minimale për përdorimin e aplikacionit 

Në vijim janë browser-at që mbështeten nga aplikacioni: 

 Explorer – versioni 11 e të mëtejshëm 

 Google Chrome – versioni 88 e të mëtejshëm 

 Microsoft Edge 

Përdorimi i browser-ave që nuk mbështeten nuk garanton shfrytëzimin e rregullt të gjithë sa 

përmbajnë portalet. 

2. Përshkrimi i funksioneve  
 

Në këtë kapitull përshkruhen funksionet e aplikacionit dhe jepen udhëzimet kryesore për qytetarin 

për një përdorim të saktë të sistemit të prenotimit. 

2.1 Faqja kryesore  

Për të hyrë në Portalin e ri Prenot@Mi mjafton të klikosh mbi linkun e mëposhtëm: 

https://prenotami.esteri.it 

Ky link mundëson hyrjen në faqen kryesore (home page) ku janë të disponueshme këto funksione: 

 Regjistrim pranë një prej selive konsullore ku tashmë është aktiv shërbimi i prenotimit 

 Hyrje në hapësirën e rezervuar përmes kredencialeve: 

 duke vendosur të dhënat në dritaren e regjistrimit  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam11.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fprenotami.esteri.it-2526d-253DDwQF-2Dg-2526c-253DeIGjsITfXP-5Fy-2DDLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU-2526r-253DWu43AVNN8GtYeUlYJ4jGBffvU2YGhmWtIlMYeWAYxIw-2526m-253DulcLMHg0vxTZwm7z0X9Ebp53pu-2DA5SQBEhbXPAvf2wI-2526s-253DxnCbczzKMeT4F8mQzlWe3BV6gJZ2-2D2Xj7uxjLZrOl4M-2526e-253D-26data-3D04-257C01-257Cdaniele.pasqua-2540avanade.com-257C9fd69c663d224b6a51d308d8f04ff1aa-257Ccf36141cddd745a7b073111f66d0b30c-257C0-257C0-257C637523573460722156-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3DhLjTb8mSvEcxrqQwXzI9jghSuHKhf7lUS5t7yTM7Zz0-253D-26reserved-3D0&d=DwMF-g&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=Wu43AVNN8GtYeUlYJ4jGBffvU2YGhmWtIlMYeWAYxIw&m=Kd_R5PrtaeVx3cdrDWPoOj9A_xJEG5mcgAasFsaJerw&s=z9ed_zkiUPd9y7YfueKvdh811qVZ5iTlj7R7jddPRzk&e=


 Prenot@Mi 

5 
 

 ose në alternativë, duke përdorur adresën email dhe fjalëkalimin që qytetari ia jep 

operatorit të back office në fazën e kërkesës për regjistrim. 

Vetëm pasi është kryer regjistrimi mund të kihet akses në të dhënat e portalit dhe të kryhet 

prenotimi. 

Në paragrafin 2.2 të këtij dokumenti tregohet në hollësi procedura e regjistrimit. 

 

Pasi të jetë kryer regjistrimi, për hyrjet e mëvonshme në portal qytetari do duhet të vendosë adresën 

e-mail siç tregohet në kohën e regjistrimit dhe fjalëkalimin e zgjedhur (password). 

Të gjitha kërkesat e bëra nga qytetari do të menaxhohen nga selia e treguar në kohën e regjistrimit. 

Përmbajtja e faqes kryesore (home page principale) shfaqet në gjuhën italiane. 

Megjithatë, është e mundur të përftohet përkthimi në gjuhën angleze duke klikuar në zërin EN që 

ndodhet lart në të djathtë të faqes apo në disa gjuhë vendase. 
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Në Faqen kryesore të përgjithshme (home page gjeneralë) është gjithashtu i pranishëm funksioni 

Fjalëkalim i harruar (Password dimenticata) që në rast fjalëkalimi të harruar i mundëson qytetarit 

të kërkojë dërgimin e një fjalëkalimi të ri. 

Duke klikuar në linkun Password dimenticata (Fjalëkalim i harruar) shfaqet një dritare e re në të 

cilën qytetari duhet të vendosë, në fushën Email, adresën email të treguar në kohën e regjistrimit. 

 

Duke klikuar mbi butonin VAZHDO (CONTINUA) sistemi kryen paraprakisht një kontroll mbi 

vlefshmërinë e adresës email të vendosur për të verifikuar ekzistencën e një llogarie të regjistruar. 

Vetëm nëse kontrolli ka rezultat pozitiv, sistemi i dërgon qytetarit një email për të bërë reset të 

fjalëkalimit. Në tekstin e email-it të marrë tregohet një link ku duhet klikuar për të hyrë në faqen 

për reset-in e fjalëkalimit. 

Për të ndryshuar fjalëkalimin qytetari duhet të vendosë sërish adresën E-mail, Fjalëkalimin e ri 

(nuova Password) dhe Konfirmo Fjalëkalimin (Conferma Password). 

 

Duke klikuar në butonin RESET plotësohet procedura e përditësimit të fjalëkalimit. 
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Në këtë pikë mund të kryhet hyrja në portal me fjalëkalimin e ri nga Home page duke klikuar në HYR 

(ACCEDI). 

Ndërsa në rastet kur nuk do kujtonim adresën email, nuk është e mundur të vijohet me RESET por 

duhet bërë një regjistrim i ri.
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2.2 REGJISTRIMI 

Duke klikuar në butonin REGJISTROHU (REGISTRATI) që gjendet në home page kryesore hyjmë në 

dritaren e regjistrimit ku është e nevojshme të vendosim të dhënat tona personale, adresën email 

dhe fjalëkalimin që do të përdoren si kredenciale për hyrjen në portal, dhe të dhënat e kontaktit si 

numri i telefonit dhe adresa dhe Konsullatën. 

Regjistrimi i saktë i Konsullatës referuese është i detyrueshëm dhe shumë i rëndësishëm për të 

marrë shërbimet konsullore. 

Konsullata referuese është vetëm ajo që ka publikuar shërbimet konsullore duke aktivizuar 

prenotimin on line me portalin Prenot@mi. 

Përpara se të vendosni Konsullatën referuese bëni gjithmonë një verifikim përmes portalit Fast It 

kushtuar shërbimeve konsullore për qytetarët italianë jashtë vendit për të cilët duhet bërë 

gjithmonë një prenotim nga portali Prenot@mi, me përjashtim të atyre që jepen on line: 

https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco 

 

 

Për verifikimin e Konsullatës referuese në Portalin Fast It duhet: 

 klikuar në linkun e treguar në përputhje me zërin Konsullata (Consolato) 

 në Portalin Fast It vendosni captcha-n duke klikuar mbi Nuk jam një robot (Non sono un 

robot) 

 vendosni Vendin të cilit i përkisni dhe të paktën dy germat e para të Lokalitetit  

 klikoni mbi Kërko (Cercare) 

 kopjoni emrin e Ambasadës apo të Konsullatës referuese rezultat i kërkimit 

https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco
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 Vendosni emrin e Ambasadës apo të Konsullatës referuese në hapësirën Konsullata 

(Consolato) në faqen e regjistrimit të Portalit Prenot@mi 

 

Duke klikuar në butonin REGISTRAZIONE (REGJISTRIMI) dërgohet një email në adresën e treguar 

dhe kërkohet të vendoset kodi OTP që keni marrë në adresën email. 

 

Klikoni tek ok për të përfunduar procedurën e krijimit të llogarisë. 

Në rastet kur procedura nuk përfundon rregullisht, regjistrimi nuk është bërë dhe duhet përsëritur 

procedura. 

Nëse procedura përfundon rregullisht me mesazh atëherë regjistrimi është bërë, por duhet 

aktivizuar llogaria. 

Në këtë pikë sistemi i dërgon qytetarit një email të dytë, i cili përmban linkun ku duhet klikuar për 

të vijuar me aktivizimin e llogarisë. Kur qytetari klikon mbi linkun e marrë sistemi aktivizon llogarinë. 

Nëse aktivizimi i llogarisë kryhet me sukses atëherë mund të hyhet në portal, duke vendosur emrin 

e përdoruesit (username) dhe fjalëkalimin (password) dhe duke klikuar mbi HYR (ACCEDI). 
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2.3 Hyrja në hapësirën e rezervuar dhe prenotimi i shërbimeve  

Për çdo qytetar është e disponueshme një hapësirë e rezervuar në sistemin Prenot@Mi brenda së 

cilës mund të shfaqë shërbimet që jepen nga selia e Konsullatës së tij dhe të prenotojë takimet për 

vete dhe për familjarët. 

Në home page të hapësirës së rezervuar (area riservata) ka një hapësirë dedikuar mesazheve, 

fotografive dhe njoftimeve të mundshme që konsullata referuese bën për të gjithë qytetarët. 

 

Përmbajtja e hapësirës së rezervuar fillimisht shfaqet në gjuhën e caktuar default nga operatori i 

back office i konsullatës referuese (për shembull, në figurë është në gjuhën italiane). 

Mund të ndryshohet në çdo kohë gjuha e portalit: përmbajtja e faqes mund të përkthehet duke 

klikuar në pjesën e sipërme të banner-it, në të djathtë, mbi akronimin e gjuhës së përzgjedhur. 

Parashikohet të ketë përkthime të përmbajtjes së portalit në gjuhën italiane, angleze dhe në gjuhën 

vendase. 

Gjuha vendase e disponueshme do të jetë ajo e vendit/selisë ku qytetari ka bërë regjistrimin. 
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Në hapësirën e vet të rezervuar qytetari ka akses në këto seksione: 

a. Rezervo (Prenota) 

b. Takimet e mia (I miei appuntamenti) 

c. Profili im (Il mio profilo) 

d. Ndryshim vendi/selie (Cambio sede) 

e. Shkëputu (Disconnetti) 

 

a. Në seksionin Prenoto (Prenota) hyhet në faqen ku ndodhet lista e shërbimeve të ofruara nga 

konsullata, ku përfshihen si ato të prenotueshme ashtu dhe ato për të cilat nuk është e 

nevojshme të merret një takim. Klikoni në zërin Prenoto (Prenota) që përkon me shërbimin 

e zgjedhur për të vijuar me prenotimin. 
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Prenotimi i një shërbimi mund të bëhet vetëm një herë nga e njëjta llogari. 

Në tabelën e shërbimeve të dhëna nga konsullata tregohen ndër të tjera disa linqe shpjegues që 

transferohen në faqen zyrtare të Ambasadës apo të Konsullatës referuese ku jepen të gjitha 

sqarimet e dobishme për çdo shërbim konsullor më vete. 

Linku në faqen zyrtare të Ambasadës apo të Konsullatës referuese menaxhohet në mënyrë të 

pavarur nga operatorët e çdo selie në kohën e krijimit të një shërbimi. 

Duke klikuar në linkun Prenoto (Prenota) vijohet me fazën e prenotimit të shërbimit dhe hyhet në 

faqen ku është e nevojshme të tregohet lloji i prenotimit të zgjedhur. 

Aktualisht në portal gjenden dy tipologji të ndryshme prenotimi: 

 PRENOTIM INDIVIDUAL (PRENOTAZIONE SINGOLA): qytetari prenoton një takim vetëm 

për veten 

 PRENOTIM I SHUMËFISHTË (PRENOTAZIONE MULTIPLA): qytetari prenoton një takim 

për veten dhe për familjarë të tjerë 

Pasi përfundon prenotimi në seksionin Prenoto shfaqet mesazhi “Prenotim i kryer tashmë për këtë 

shërbim” (“Prenotazione già effettuata per questo servizio”) dhe nuk lejohet vendosja e të dhënave 

për një prenotim të dytë. 

PRENOTIM INDIVIDUAL (PRENOTAZIONE SINGOLA) 

Rasti i prenotimit individual lidhet me prenotimin vetëm për qytetarin që ka një llogari. 

Në dritaren e prenotimit duhen vendosur të gjitha të dhënat e kërkuara dhe duhet vendosur shenja 

e ✔ për të pranuar të dhënat e privatësisë në mënyrë që të mund të hyhet në faqen e kalendarit. 

Numri dhe tipologjia e të dhënave që i kërkohen qytetarit mund të ndryshojnë si nga një shërbim 

në një tjetër ashtu dhe nga konsullata në konsullatë. Nevoja për të kërkuar të dhëna shtesë në fazë 

prenotimi vlerësohet rast pas rasti nga çdo seli në kohën e krijimit të shërbimit. 
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Duke klikuar në butonin PËRPARA (AVANTI) hyhet në faqen e kalendarit të prenotimeve të 

shërbimit të përzgjedhur, ku mund të shihet disponibiliteti i ditëve dhe orareve. 

Duke përzgjedhur një datë në kalendar në po këtë faqe, në të djathtë, shfaqen oraret e 

disponueshme duke treguar disa slot-e të lira për secilin prej tyre. 

Do të evidentohen me ngjyrë të gjelbër ditët e lira, apo ato për të cilat ka të paktën një orar me një 

slot të lirë dhe me ngjyrë të kuqe ato që nuk janë të lira, pra të gjitha me slot-e të orareve tashmë 

të zëna. 
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Pasi të zgjidhet dita dhe orari për të vijuar me prenotimin është e nevojshme të klikohet mbi butonin 

PRENOTO (PRENOTA). 

Sistemi do i kërkojë qytetarit futjen e kodit OTP (One Time Password) që i është dërguar në adresën 

email të treguar në fazën e regjistrimit. Për të vijuar me prenotimin është e detyrueshme të 

vendoset kodi OTP. 

Nuk mund të vijohet me prenotimin nëse nuk keni një kod OTP. 

Është tejet e rëndësishme që adresa e-mail e treguar në fazën e regjistrimit të jetë e saktë dhe e 

aksesueshme. 

 

Pas vendosjes së kodit OTP duhet të klikoni mbi OK dhe vetëm në këtë fazë sistemi regjistron 

prenotimin e vendosur, dhe shfaq faqen me përmbledhjen e informacionit për takimin e prenotuar, 

ku tregohen të dhënat e prenotimit, të dhënat e kërkuesit, kodi i prenotimit dhe QR code. 
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Përmes butonit PRINTO (STAMPA) është gjithashtu e mundur të bëhet printimi i përmbledhjes së 

prenotimit.  
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PRENOTIM I SHUMËFISHTË (PRENOTAZIONE MULTIPLA)  

Nëse qytetari zgjedh të kryejë një prenotim të shumëfishtë, apo një prenotim për veten dhe për një 

apo më shumë shoqërues, do duhet të vendosë edhe disa të dhëna të detyrueshme lidhur me këta 

të fundit përpara se të hyjë në faqen e kalendarit. 

 

 

Edhe për këtë kategori prenotimesh numri dhe tipologjia e të dhënave që i kërkohet qytetarit mund 

të ndryshojnë nga një shërbim në një tjetër dhe nga një seli konsullore në një tjetër. 

Pasi të jenë hedhur siç duhet informacionet e kërkuara duhet të klikohet mbi butonin PËRPARA 

(AVANTI) për të hyrë në faqen e kalendarit ku mund të zgjidhet data dhe orari i dëshiruar. 
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Për të dërguar kërkesën e prenotimit është e nevojshme të klikohet në butonin PRENOTO 

(PRENOTA). 

Në këtë pikë sistemi do i kërkojë qytetarit të vendosë kodin OTP (One Time Password) që i është 

dërguar në adresën email të treguar në kohën e regjistrimit. 

Pas vendosjes së kodit OTP duhet klikuar mbi OK dhe vetëm në këtë fazë sistemi regjistron 

prenotimin e vendosur, dhe shfaq faqen me përmbledhjen e takimit të prenotuar, ku tregohen të 

dhënat e prenotimit, ato të kërkuesit, kodi i prenotimit dhe QR code. 
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Rast pamundësie prenotimi: PRENOTIME NË LISTË PRITJEJE (Waitinglist) 

Në rrethanën kur nuk do të kishte slote të lira në kalendar, dhe nëse konsullata ka aktivizuar për 

shërbilin edhe përdorimin e listës së pritje (waitinglist), sistemi do të shfaqë një mesazh kërkese për 

vendosje në listë pritjeje. 
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Nëse qytetari nuk dëshiron të vihet në listë pritjeje KTHEHU TEK LISTA (TORNA ALLA LISTA). 

Nëse qytetari shtyp butonin KONFIRMO (CONFERMA), ai pranon të bëhet pjesë e listës në 

waitinglist, apo ndryshe kërkon që të bëhet pjesë në një listë pritjeje si për kalendarët e ardhshëm 

që ende nuk janë hapur për qytetarin, ashtu edhe nëse një slot i zënë lirohet do të përdoret për të 

plotësuar kërkesë për prenotim me përparësi absolute. 

Edhe për kërkesën në listë pritjeje qytetari është i detyruar të vendosë kodin OTP që ka marrë me 

email, me qëllim që të përfundojë rregullisht procedurën e regjistrimit në waitinglist. 

Pasi përfundon rregullisht procedurën për futjen në listën e pritjes sistemi shfaq një faqe konfirmimi 

që vërteton kryerjen me sukses të veprimit. 

Në faqe mund të tregohet ndër të tjera, nëse selia/konsullata e gjykon me vend, edhe numri i 

përdoruesve në radhë në kohën e hedhjes së kërkesës. 

Waitinglist është një opsion që mund të aktivizohet në mënyrë autonome nga selitë, dhe është e 

vlefshme për të dyja tipologjitë e prenotimit (individual/i shumëfishtë). 

Sigurohuni që mesazhi i konfirmimit në përfshirjen në listën e pritjes të mund të shfaqet pasi të keni 

klikuar mbi KONFIRMO (CONFERMA). 
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Edhe për kërkesat për prenotim në waitinglist sistemi jep një përmbledhje në të cilën tregohen të 

dhënat e prenotimit, të kërkuesit dhe shoqëruesve të mundshëm. 

Kërkesa për prenotim në listë pritjeje mund të shfaqet dhe monitorohet nga qytetari në seksionin 

Takimet e mia (I miei appuntamenti). 

2.4 Takimet e mia  

Në seksionin Takimet e mia (I miei appuntamenti) mund të shihen të gjitha takimet e prenotuara. 

Në këtë seksion të Portalit Prenot@Mi qytetari mund të shfaqë si prenotimet e bëra drejtpërsëdrejti 

në kalendar ashtu dhe kërkesat për prenotim në listë pritjeje. 

Të dhënat paraqiten në faqe në dy lista më vete: 

a. Lista e Takimeve (Elenco Appuntamenti) 

b. Kërkesa në WaitingList (Richieste in WaitingList) 
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a. Në listën e parë evidentohen informacionet lidhur me shërbimin e prenotuar, kodin e 

prenotimit, datën e takimit dhe statusin e prenotimeve. 

Qyetari ka mundësi të anulojë takimin e prenotuar duke klikuar në zërin Anulo prenotimin (Annulla 

prenotazione). Prenotimet janë të anulueshme në çdo kohë por nuk është më e mundur që t’i 

riktheni ato. 

Duke nisur nga dita e 10° e deri në ditën e 3° nga data e takimit qytetari do duhet të konfirmojë, 

detyrimisht, prenotimin e kërkuar. 

 

Duke klikuar mbi kodin e prenotimit hyhet në të dhënat që lidhen me çdo takim, nga ku mund të 

shihen të dhënat e prenotimit dhe të printohen ato. 
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b. Për kërkesat në WaitingList data dhe ora fillimisht nuk janë të disponueshme. 

Kërkesa ka një status fillestar të vlerësuar me “Në waiting list” (“In waitinglist”). 

Kërkesat për prenotim përpunohen nga një sistem automatik i cili i procedon kërkesat duke 

kërkuar një datë të disponueshme për secilën prej tyre. 

Kërkimi i datës së disponueshme kryhet brenda kalendarëve të ardhshëm, të hapur nga operatorët 

por ende të papublikuar dhe të dukshëm për qytetarët dhe ndër prenotimet e anuluara apo jo të 

konfirmuara mes ditës së 10° e ditës së 3° përpara datës së prenotuar. 

 

Kur sistemi automatik gjen një datë të disponueshme për llojin e shërbimit të kërkuar mund të 

shfaqen kolonat Datë (Data), Orë (Ora) dhe Status (Stato) dhe Konfirmo datën e propozuar 

(Conferma data proposta). 

Kur qytetari konfirmon datën dhe orën e propozuar nga sistemi atëherë prenotimi është i bërë dhe 

mund të shihet në tabelën Lista e Takimeve (Elenco Appuntamenti) me kodin e prenotimit. 

Në rast të një Anulo kërkesën (Annulla richiesta) qytetari del përfundimisht nga lista e pritjes për 

shërbimin specifik. 
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Nëse qytetari anulon një prenotim (përmes hapësirës së tij të rezervuar apo duke i dërguar kërkesën 

selisë) data e disponueshme nuk mund të shihet më në kalendar, por përdoret vetëm nga sistemi 

automatik për menaxhimin e listës së pritjes. 

2.5 Profili im  

Në hapësirën e rezervuar qytetari ka në dispozicion zërin e menysë Profili im (Il mio profilo) përmes 

të cilit mund të hyhet në seksionet Të dhënat e mia (I miei dati) dhe Ndrysho fjalëkalimin (Cambia 

password). 

 

Të dhënat e mia  

Ky seksion i mundëson qytetarit të ndryshojë vetëm të dhënat që lidhen me adresën e banimit apo 

adresën e zgjedhur. 

Të dhënat e vetme të ndryshueshme janë ato të seksionit Kontakte (Contatti), dhe në veçanti: 

 Adresa (Indirizzo) 

 Kodi postar (CAP) 

 Qyteti (Città) 

 Shteti (Stato) 
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Për çdo ndryshim të mëtejshëm që nuk është parashikuar nga front office qytetari do duhet të 

kontaktojë operatorët e selisë të cilës i përket, të cilët do të vlerësojnë, rast pas rasti, kërkesat. 

Në faqen zyrtare të Ambasadës apo Konsullatës referuese mund të gjenden informacionet e 

Kontakteve. 

Ndrysho Fjalëkalimin 

Përmes këtij funksioni qytetari do mund të bëjë vetë ndryshimin e fjalëkalimit. 

Procedura është e njëjtë me atë të përshkruar në paragrafin 2.1 në lidhje me RESET-in e fjalëkalimit. 
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Pasi ka bërë ndryshimin e fjalëkalimit do duhet të përdoret fjalëkalimi i ri për hyrjen në hapësirën e 

vet të rezervuar të Prenot@Mi. 

2.6 Ndryshim vendi/selie 

Funksioni i Ndryshim vendi/selie (Cambio sede) i mundëson qytetarit të ndryshojë vendin apo 

selinë referuese të Portalit Prenot@Mi, pas një ndryshimi të adresës së zgjedhur apo asaj të banimit. 

Funksioni Ndryshim Vendi/Selie i kërkon qytetarit të selektojë VENDIN dhe të tregojë Zyrën e re 

Konsullore të cilës do i drejtohet për prenotime në të ardhmen. 
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Duke klikuar në butonin DËRGO (INVIO) qytetari konfirmon ndryshimin e vendit/selisë dhe kthehet 

sërish në faqen fillestare ku do duhet të vendosen kredencialet. Po me këto kredenciale hyrjeje të 

selisë së parë përdoruesi mund të kryejë hyrjen në Zyrën e re Konsullore. 

Kujdes: pasi të jetë bërë Ndryshim Vendi/Selie mund të shfaqen vetëm prenotimet e bëra në Zyrën 

e re Konsullore dhe jo ato të Zyrës Konsullore fillestare. Kërkesat për prenotim të bëra më parë në 

Zyrën Konsullore fillestare nuk mund të shfaqen në Zyrën e re Konsullore. 

Nëse ka prenotime në statusin Aktiv (Attivo) në Zyrën Konsullore fillestare nuk është e mundur të 

bëhet Ndryshim Vendi/Selie. 

Është e mundur të veprohet me Ndryshimi Vendi/Selie vetëm nëse prenotimet janë Të Anuluara 

(Annullate) apo nëse data e prenotimit është më e vogël se data në të cilën bëhet Ndryshim 

Vendi/Selie. 

Nëse selia konsullore referuese do të mbyllej apo nuk do të mund të ofronte më shërbimet 

konsullore, kjo e fundit do të kujdeset që: 

 Të vendosë një njoftim në Hapësirën e Rezervuar 

 Të mos publikojë kalendarin dhe shërbimet 

 Të dërgojë email-in e Anulimit të prenotimit. 

2.7 Shkëputu 

Është tejet e rëndësishme të klikohet në Shkëputu (Disconnetti) për të përfunduar rregullisht 

seksionin e punës në mbarim të veprimeve. 

 

 


