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     Udhëzues 

 

     Shfrytëzimi i  

    Terminalit  

    Vetë-Shërbyes 
 

 

 

Terminali vetë-shërbyes është dizajnuar për t'i mundësuar studentëve t'i marrin katër 
shërbime të mëposhtme: 

1. Vërtetimin/certifikatën e studentit 
2. Certifikatën e notave 
3. Vetë-fotografinë për ID kartelën e studentit 
4. Të kërkojnë prodhimin e ID kartelës së studentit. 

Certifikata e printuar merret në zyrën e sigurimit dhe ngjitet me terminalin. Shërbimet nga 
Terminali Vetë-shërbyes mund të merren 24/7.  

Terminali është dizajnuar dhe prodhuar nga studentët e UShAF-it për studentët e 
UShAF-it. 

 



2 
 

PRITIMI I VËRTETIMIT/ CERTIFIKATES TË STUDENTIT 

 

Hapi 1:  LEXIMI I KODIT PËR VETËSHËRBIM. 

Kodi për vetëshërbim resetohet në mënyre automatike çdo dy orë, dhe studenti përmes këtij 

kodi mund t’i qaset vetëshërbimeve nga terminali. 

Si ta lexojmë kodin? 

1. Qasemi në SMU me kredenciale(përdorues dhe fjalëkalim), si në figurën e 

mëposhtme(Fig.1) 

2. Pasi të qasemi në SMU, klikojmë tek butoni me tre vija paralele për ta shfaqur  panelin i 

cili përmban kodin(Fig.2) 

3. Lexojmë kodin në panelin që shfaqet (Fig.3) 

Fig.1 

 

Fig.2 

 

Fig.3 

 

 Në panelin që shfaqet lexojmë kodin. 

 
Në rastin tonë, kodi është: XORDSK 
 
 

Kujtesë: Ky kod ndryshon çdo dy orë. 
 
 
 
Prandaj, me këtë kod mund t’i 

qaseni vetëshërbimeve vetëm brenda 
dy orëve. 
 
Pas kësaj kohe, duhet të qaseni në 

SMU për ta lexuar kodin e ri të 
gjeneruar. 
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HAPI 2: MARRJA E SHERBIMEVE NGA TERMINALI VETSHERBYES  

1. Në shiritin e adresës shkruajmë: https://smu.ushaf.net/ 

2. Klikojmë opsionin VETSHERBIMET, si në Figure 4.  

Fig.4 

 

 

3. Qasemi në vetëshërbime duke e shkruar kredencialet(Fig.5):   

 Përdoruesi është i njëjtë me atë të SMU-se 

 Fjalëkalimi është kodi për vetëshërbim të cilin e kemi marrë nga paneli 

4. Klikojmë butonin Printo (Fig.6) 

Fig.5 

 
Kodi për qasje i marrë nga paneli. Në 
rastin konkret: XORDSK 

Fig.6 

 

 

 

https://smu.ushaf.net/
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5. Shkruajmë arseje se përse duam ta shfrytëzojmë këtë certifikatë. Teksti me të cilën 

shprehet arsyeja duhet të ketë me shumë se 10 karaktere (Fig.7) 

6. Klikojmë butonin PRINT, për ta printuar certifikatën(Fig.8). 

7. CERTIFIKATEN E PRINTUAR E MERRNI NGA ZYRTARI I SIGURIMIT TË 

OBJEKTIT(ngjitur me terminalin vet shërbyes) 

 

Suksese! 

Fig.7 

 

Fig.8 

 


