
 

 

 

SHKATERRIMI KONFIDENCIAL I TE DHENAVE 
 

 

REISSWOLF 

 
 
Kompania e parë Shqiptare që ofron shërbimet në fushën e Arkivimit dhe Shaktërrimit të 
dokumentacionit në përputhshmëri të plotë me legjislacionin Shqiptar të Mbrojtjes së të Dhënave si 
dhe Konform GDPR - General Data Protection Regulation (Rregullorja Europiane e Mbrojtjes së të 
Dhënave) 
 
REISSWOLF Albania vepron në Shqipëri si pjesë e pandashme e kompanisë Gjermane 
“REISSWOLF International”  duke zbatuar me përpikmëri standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe 
të menaxhimit cilësor, unike në llojin e vet përsa i takon shkaterrimit të të dhënave konfidenciale, 
menaxhimit dhe ruajtes së arkives fizike dhe ofrimin e softit per  arkivimin dixhital dhe inventarin e 
arkivimit fizik. 
Ne jemi të vetmit në tregun shqiptar që ofrojmë shërbime me standarde ndërkombëtare me çmimet 
më të mira, duke iu përshtatur tregut dhe situatës makroekonomike në Shqipëri, me qëllim që 
bizneset tona të zhvillohen, rriten dhe të kapin majat e suksesit 

Shërbimet e REISSWOLF Albania sh.p.k jo vetëm I ofrojnë bizneseve mundesinë që të 
përmirësojnë manaxhimin e arkivës së tyre, të ulin kostot e arkivimit por gjithashtu I ofrojnë 
mundesinë e vetme që të operojnë biznesin e tyre Konform ligjit të mbrojtjes së të dhënave I cili 
kerkon standarde të përcaktuara për ruajtjen, menaxhimin dhe shkatërrimin e të dhënave 
konfidenciale. 
 

Disa nga pyetjet e para qe do ju lindin kur merrni ne konsideratë faktin e nënkontraktimit të një firme 
te specilaizuar për shkatërrim jane: 

 “Ku është ndryshimi?” 

“Pse duhet të nënkontraktoj një kompani profesionale?” 

“Cila ofron siguri të plotë për të dhënat e mia?” 

“Cilat janë kostot 

“Pse të mos kujdesem vetë për shkatërrimin e të dhënave të mija?” 

Mund tju themi se: - shrederat e zyres ju harxhojnë kohë, para, dhe burime njerëzore të 
rëndësishme që mund të përdoren më mirë për te rritur biznesin tuaj, pa përmendur ktu rrezikun e 
cedimit në sigurinë e të dhënave 



 

Ju mund të mendoni që një shreder zyre ka një cmim të ulët për të siguruar shkaterrimin konfidencial 
të dokumetacionit. Por vec cmimit fillestar të blerjes, nuk I jepet rëndesi kostove totale të shkatërrimit 

Ndërkohë që disa nga shrederat shiten nën logon “shreder industrial” ata nuk janë të tillë pasi mund 
të procesojnë vetëm një sasi të vogël letrash njëherazi dhe në këtë mënyre stafi shpenzon orë të 
tëra duke ndarë dokumentat dhe duke hequr kapset. Rezultati është që shpesh stafi nuk dëshiron ti 
përdorë kta shreder dhe madje gezon kur këto janë të bllokuar apo jashtë shërbimit! Pikëisht këtu 
fillon dhe procesi I akumulimit të dokumentave sensitive rreth postit të punës duke shfaqur rrezik 
përsa I përket sigurisë. Kjo gjithashtu sjell dhe zënien e hapësirave vec kohës së shpenzuar. 

Duke qënë një kompani e specializuar në shkatërrimin e dokumetacionit, REISSWOLF mund tju 
pajisë me kontenierë sigurie të kycur, në mënyre që ju të depozitoni në mënyrë efektive 
dokumentacionin tuaj konfidencial në mënyrë të sigurt dhe me sigurinë që këto dokuemta do të 
shaktërrohen 

Përdorimi I shrederave të zyres mund të jetë I rrezikshëm 

Shrederat e zyrës nuk kanë efektivitet në punë, madje mund të vënë në rrezik sigurinë e biznesit 
tuaj..pse? 

Shrederat e zyrës janë: 

• Të ngadaltë (ata grijnë 4-6 faqe njëherazi) 
• Bllokohen shpesh 
• Nuk mund të grijne file apo foldera voluminoz 
• Të dëmshëm për shëndetin 
• Kanë nevojë për mirembajtje 
• Ndalojnë së funksionuari kur jane plot 
• Pjese të dokumentacionit mund të rindërtohen 

Rreziku që I kanoset biznesit tuaj kur përdoren shreder zyre: 

• Burimet tuaja njerëzore shpenzojnë kohë duke grire dhe jo duke sjellë përfitime 
• Delegimi I procesit të grirjes në punëtorët e rinj mund të jetë e rrezikshme 
• Shreder të ngadaltë ose jashtë funksionit pengojnë punonjësit të bëjnë shkatërrim te sigurtë 
• Kosto e vertetë e shrederave të zyrës vlerësohet rreth 1.95 € per kg kur të gjitha kostot 

mblidhen bashkë 
• Kërcënimi më serioz ndaj biznesit tuaj është cedimi në sigurinë e të dhënave ndaj personelit 

apo dhe klientëve 
• Kur një shreder zyre është I bllokuar, është plot, apo stafi nuk ka kohë të shkatërrojë 

dokumentat, këto të fundit fillojnë të qarkullojnë nëpër zyrë të pa sigurta 

Ne ju kursejmë para dhe mbrojmë bisnesin tuaj ne 3 hapa: 
  
1) Thjesht vendosni dokumentacionin tuaj në kontenierë të mbyllur dhe të sigurtë të vendosur në 
ambientet e zyrave tuaja 

• Dokumenta të cilët nuk ju duhen më mund të vendosen direkt në kontenier 
• Nuk është e nevojshme të hiqni  telat apo të grisni dokumenta 
• Kontenierët nuk kanë nevojë për mirëmbjatje 



 

2) Në ditën e përcaktuar të shaktërrimit stafi ynë i trajnuar dhe nën detyrimin e ruajtjes së 
konfidencialitetit do të zëvëndësoje kontenierët 

• Në mënyrë të vazhdueshme sigurohemi që kontenierët të jenë disponibël 
• Ju shmangni rriskun e dëmtimit të stafit tuaj 
• Shkatërrimi me prerje kryq (cross cut) siguron shkatërrimin total të dokumentacionit 

3) Materialet grihen në një makineri profesionale proces të cilin ju mund ta ndiqni live 

• Një shërbim I rregullt shaktërrimi ul kostot deri në 1-0.5 €/kg 
• I gjithë materiali I shkatërruar përdoret për riciklim 
• Ju mund të kërkoni të pajiseni me Certifikatë të Shkatërrimit Konfidencial 

Krahasimi I kohës së shpenzuar me shreder industrial 
Shreder zyre kundër Shërbimit të shaktërrimit industrial 

Ne kemi krahasuar kohën që duhet për të shkatërruar dokumenta duke përdorur një shreder zyre 
dhe një shreder industrial të sigurisë së lartë 

Për të njëjtën sasi kohe që një shreder zyre grin vetëm një fletë, ju mund të shkatërroni një kuti të 
tërë arkive ose një kosh plot me letra në shrederin tonë industrial 

Duke nënkontraktuar një kompani të shkatërrimit konfidencial, si REISSWOLF, ju do të mund 
të kurseni kohën e punonjësve tuaj, në këtë mënyrë do të përdorni më mirë vlerat e burimeve 
tuaja njerëzore. Do të eleminoni rrezikun e cedimit të sigurisë dhe do të përfitoni nga 
eksperienca e një kompanie lider në fushën e shaktërrimit në tregun Europian 

Makineritë industriale që REISSWOLF përdor për shaktërrimin e dokumentacionit janë në 
përputhje me standardin DIN-66399 të shkatërrimit të materialeve në nivele sigurie që arrijnë 
nga P3 deri P7. Ju mund ti drejtoheni REISSWOLF për shkatërrimin e sigurtë të të dhënave 
tuaja për cfarëdo forme në të cilën ato mund të jenë të ruajtura. 

 



 

Gjithashtu të gjitha procedurat e ndjekura në REISSWOLF për të gjithë gamën e shërbimeve 
që ne ofrojmë janë në përpushmeri të plotë me Rregulloren Europiane të Mbrojtjes së të 
Dhënave GDPR 

 

Mund të shtojmë gjithashtu që kompania disponon dhe certifikata sigurie si: 

• ISO 9001 
• ISO 27001 
• ISO 14001 
• Naid-Europe 
• PRISM International 

 

Për më shumë informacion mos hezitoni të na kontaktoni nëpërmjet numrave tanë të telefonit 

+ 355 69 70 10 130 

+ 355 69 60 50 650 

Gjithashtu mund të drejtoheni dhe në website tonë www.reisswolf.al  

Do të jemi në dispozicionin tuaj për cfarë do pyetje që mund të keni në lidhje me shërbimet që 
ofrojmë 

 

DIN-66399.com - Deutsches Institut für Normung  

(German Institute for Standardization) – (Instituti Gjeraman I Standartizimit) 

http://www.reisswolf.al/
http://www.din-66399.com/


 

Nivelet e sigurise
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