POROSIT NË STUDIESHOP.BE
MANUAL UDHËZIMI

Come to our new
open house!
A beautiful two-story family home with
three bedrooms

MANUALI I POROSITJES STUDIESHOP.BE
Një udhëzues i dobishëm për të porositur paketën tuaj të studimit lehtë dhe
saktë. Në bazë te shembujve të ekranit ne ju udhëzojmë gjatë regjistrimit,
hapat e porositjes dhe pagesës.

1. ZGJIDHNI LISTËN
E LIBRAVE
www.studieshop.be
Në faqen kryesore të studieshop.be mund të
tregoni shkollën, komunën dhe listën e saktë
të librave me anë të shiritave të thjeshtë
zbritës. Para se të shihni listën e mjeteve
mësimore, së pari duhet të identifikohuni
ose regjistroheni.

2. IDENTIFIKOHU OSE
REGJISTROHU
Unë tashmë kam një llogari
Nëse tashmë keni një llogari, mund të
identifikoheni lehtë me adresen tuaj të
emailit dhe fjalëkalimin tuaj nga LearnID.
Nëse e keni harruar fjalëkalimin tuaj, do të
merrni një email për ta rivendosur atë.

LearnID është një sistem i lehtë dhe i sigurt i hyrjes. Kjo ju jep juve akses në mjedisin tuaj
personal të klientit për të kontrolluar porositë, për te par faturat dhe kërkesat e kthimit…
Llogaria LearnID është diçka personale dhe nuk lidhet me një shkollë apo drejtim të
caktuar. Kjo do të thotë që ju nuk duhet të krijoni një llogari të re nëse ndërroni shkollën
apo drejtimin. Është më tej i përdorshëm.

Krijo nje llogari te re
Nëse nuk keni porositur kurrë më parë përmes Studieshop.be, zgjidhni të krijoni një
llogari të re.
Këshill: Si e-mail adresë te llogarisë, zgjidhni e-mail adresën më të përdorur në
familjen tuaj për të marrë komunikim zyrtar. Në këtë mënyrë ju mund të jeni i sigurt
se të gjitha informacionet në lidhje me porosinë dhe pagesën jan marrë në mënyrë
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korrekte. Ju jeni përgjegjës për korrektësinë dhe përdorimin e emailit gjatë gjithë
vitit.

Për kë do të porosisni?
Pasi të jeni regjistruar, tregoni për kë do
të porosisni. Studentët e rritur mund të
porosisin vetë. Për studentët nën 18 vjeç,
porosia vendoset më së miri nga një
prind/ kujdestar. Nëse studenti porosit
vetë, nga prindërit kërkohet një e-mail
adresë më vonë gjatë procesit të
porositjes.
Pasi të keni treguar se për kë është menduar pakoja e librave, kaloni në listën e
porosive. Mund të ju duhet të mbushni më parë një kuti opsionale.

SHKËLQYESHËM
LISTA E LIBRAVE TË ZGJEDHUR DHE REGJISTRIMI I
KRYER.
TANI NE JEMI GATI TË POROSISIM PAKETËN TUAJ.

SECILI STUDENT MERR INFORMACIONE INDIVIDUALE.
Nëse vendosni porosinë si prind, do të ju kërkohet emri, data e lindjes dhe email adresi i
studentit. Mbi të gjitha, secili student merr informacionin e tij individual, specifik në lidhje
me paketën e tij/ saj të studimit.

3. PËR TË POROSITUR

3.1 Kurse dhe materiale
mësimore
Gjithçka që ju
nevojitet është
përcaktuar nga
mësuesit e shkollës.
Kjo shfaqet në një
listë të qartë. Të gjitha
mjetet mësimore të
detyrueshme
kontrollohen si
parazgjedhje, por ju
mund ta zgjidhni këtë
individualisht nëse,
për shembull, e keni
tashmë këtë përmes
një vëllai, motre, etj…

SA DUHET TË PAGUAJ?
Të gjitha çmimet renditen pranë titujve dhe çmimi total është gjithmonë i dukshëm në një
dritare. Një mënyrë e qartë, transparente për të siguruar gjithmonë një pamje në shumën
tuaj totale.

3. PËR TË POROSITUR

3.2
3.3

Mjetet shkollore
Webshopi

ME KËRKESË TË PRINDËRVE
Furnizimi me mjete shkollore dhe mjete shtesë shkollore.
Do t’ju jepet mundësia për të blerë pajisje shtesë shkollore përmes një
webshopi pa asnjë detyrim. Kjo mund ta bëjë më të lehtë për ju qe mos të
shkoni në dyqane të ndryshme për pajisje të vogla shkollore.

SA DUHET TË PAGUAJ?
Të gjitha çmimet renditen pranë titujve dhe çmimi total është gjithmonë i dukshëm në një
dritare. Një mënyrë e qartë, transparente për të siguruar gjithmonë një pamje në shumën
tuaj totale.

3.4 Karroca juaj e blerjeve
KONTROLLI I POROSISË TUAJ
Keni gjithçka qe ju duhen? Pastaj vazhdo në shportën tuaj të blerjes. Para se të
konfirmoni porosinë, së pari do merrni një përmbledhje të plotë të porosisë
tuaj. Këtu mund të rregulloni numrin e kopjeve që dëshironi ose të fshini një
artikull që keni zgjedhur më shumë.

SA DUHET TË PAGUAJ?
Të gjitha çmimet renditen pranë titujve dhe çmimi total është gjithmonë i dukshëm në një
dritare. Një mënyrë e qartë, transparente për të siguruar gjithmonë një pamje në shumën
tuaj totale.

4. VERIFIKIMI I TË
DHËNAVE
Në ekranin tjetër, kontrolloni përsëri të dhënat tuaja personale dhe plotësoni më
tej nëse është e nevojshme. A është dhën email adresa plotësisht saktë? A është
dhën saktë numri i telefonit tuaj, etj. Gabimet në të dhënat tuaja mund të bëj që
porosia juaj të mos mund të përpunohet si duhet ose madje te humbasë gjatë
procesit të transportit. Nëse paketa juaj nuk mund të shërbehet për shkak të një
adrese të dhën gabimisht, paketa do të kthehet dhe do të duhet të porosisni
përsëri.

18 VJET? MË I RI OSE MË I VJETËR
Nëse porositni për veten tuaj si student, do të pyeteni për moshën tuaj në këtë hap. Nëse
jeni më i ri se 18 vjeç, duhet të siguroni një email adresë të vlefshme nga prindërit tuaj. Në
këtë mënyrë ne mund t’ua përcjellmi të dhënat financiare prindërve tuaj.

5. DORËZIMI DHE
PAGESA
Nëse pakoja juaj do të dorëzohet në
shkollë, ju nuk mund ta ndryshoni atë.
Nëse shkolla ka zgjedhur dërgimin në
shtëpi, ju mund të zgjidhni që pakoja
juaj të dërgohet në adresën tuaj të
shtëpisë ose në një adresë alternative
të dërgesës( për shembull te gjyshërit
tuaj). Adresa e shkollës nuk mund të
përdoret si një pikë alternative
dorëzimi. Një adresë e kompanisë
gjithashtu nuk është një ide e mirë.
Mbi të gjitha, PostNL gjithashtu sjell
porosit jashtë orarit të punës dhe
gjatë fundjaveve.

NDIQNI PAKTËN TUAJ
Kur paketa transferohet nga qendra jonë e shpërndarjes në POST NL, ju do të
merrni një email me track & trace të kodit. Prej atëherë ju mund të ndiqeni
dërgesën në internet deri në dorëzimin në shtëpi ose në adresën alternative.
Në rast të mungesës, bëhet një përpjekje për t’i dorëzuar paketën një fqinji. Nëse
edhe kjo dështon, paketa do të shkojë në një pikë grubullimi diku afer zonë. Ju do
të merrni një mesazh me adresën e pikës së grumbulimit ku pakoja juaj gjëndet.
Paketa do të qëndrojë 1 javë ne dispozicion. Pas periudhës së mbajtjes prej 1 jave,
paketa do të përpunohet përsëri dhe do të duhet të porosisni përsëri.

ADRESA E PASAKTË
Nëse paketa juaj nuk mund të dorëzohet për shkak të një adrese që perjashtohet si
një adresë alternative, paketa do të kthehet dhe do të duhet të porosisni përsëri.

Zgjidhni opsionin tuaj ideal të
pagesës
Ju mund të zgjidhni nga opsione të ndryshme pagese si Bancontact, Paypal dhe
karta krediti të ndryshme. Ka edhe më shumë mundësi për të zgjedhur pagesa me
këste ( klikoni në “meer betaalopties”). Ju pastaj paguani pjesën e parë menjëherë
me kartë pagese dhe pjesa tjeter e pageses ndodhë automatikisht me këste.

A preferoni të paguani me depozitë apo transfer bankare? Ju do të merrni nga ne
faturën tuaj me formularin e transferit bankar brenda 24 orëve. Posa të marrim
pagesën tuaj, porosia juaj do të përpunohet. Ju keni 2 javë kohë për të kryer
pagesën. Nëse ne nuk marrim pagesën tuaj brenda periudhës prej 2 javësh,
porosia juaj do të anulohet automatikisht dhe do të duhet të porosisni përsëri. Ju
do të merrni një njoftim të anulimit.
Pas pranimit të pagesës tuaj do të
merrni një email konfirmimi. Prej
atëherë e tutje, porosia juaj mund të
shihet në mjedisin personal të klientit në
sit.
Për sa kohë që një porosi e konfirmuar
ende nuk është përpunuar në qendrën
tonë të shpërndarjes, ju mund të anuloni
prap artikuj ose të anuloni të gjithë
porosinë permes faqes Mijn Studieshop.

SHPËRNDANI PAGESËN PËR DISA MUAJ
Klikoni poshtë tek ‘betaalopties’, në linkun “meer betalingsmogelijkheden”. Kështu
mund të zgjidhni ta shpërndani pagesën tuaj për disa muaj. Ju mund të kerkoni një
plan individual pagese nga shërbimi ynë ndaj klientit.

