Global Net ështe një kompani e themeluar më 4 Tetor 2010 me numer rregjistrimi
L02205042V. Objektivi kryesor i saj është tregtimi me shumicë dhe pakicë i sistemeve të
sigurisë si sistemi vëzhgimit, telefonisë, vjedhjes, mbrojtes nga zjarri dhe shërbimeve të
telekomunikacionit të tilla si: projektim, instalim etj.

Misioni dhe Vizioni
Ne synojmë ti shërbejmë klientëve tanë në mënyrat më të mira të mundshme duke ofruar
produkte dhe shërbim cilësor.
Ekipi dhe stafi ynë ka qëllim të sjellë ndryshim, te vlerësojmë klientët tanë dhe të qëndrojë
me premtimet tona për të punuar në mënyrë profesionale dhe të kontribuojnë në një zhvillim
ekologjikisht të sigurt dhe të qëndrueshëm.

1. Stafi administrativ dhe struktura organizative
Stafi administravi është një faktor i rëndësishëm në performancën e kompanisë. Stafi i
kualifikuar është një komponent kyç në konsolidimin e kompanisë dhe në realizimin e
projekteve. Për këtë arsye, kompania që në fillimet e saj dhe në vijim i ka kushtuar vëmendje
të veçantë jo vetëm në përzgjedhjes së punonjësve, por edhe trajnimit të tyre dhe motivimit.
Struktura e kompanisë është si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Departamenti i Menaxhimit dhe Shitjes.
Departamenti i Projektimit
Departamenti i Mirëmbajtjes dhe Instalimit
Departamenti i Financës
Departamenti Ligjor
Departamenti i Burimeve Njerezore
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2. Aktiviteti dhe Produktet
a. Sistemi i Vëzhgimit me Kamera ( CCTV )
Sistemet e vëzhgimit me kamera mund të përdoren për të monitoruar njerëzit që hyjnë
dhe dalin nga ndërtesat, lëvizjen e personelit në brendësi të ndërtesave. Kompania jonë është
në gjendje të ofrojë një gamë të gjerë të produkteve për të siguruar objekte të rëndësisë së
veçantë, në parkinget e makinave, zonat e brendshme publike dhe zyrat e stafit duke përdorur
marka të tilla si Samsugn Security, GeoVision Inc, HikVision dhe Grundig.

b. Sistemi i Sinjalizimit të Zjarrit
Siguria garanton cilësi të jetësës dhe komfort. Dy arsye të rëndësishme për kërkesat
tona. Sistemet tona të sinjalizimit të zjarrit dhe detektorët e tyre plotësojnë kërkesat më të
larta në mënyrë që të shpëtojnë jetë njerëzish në raste urgjente. Sistemet tona ESSER by
Honeywell dhe Global Fire garantojnë zgjidhje individuale për të përmbushur të gjitha
kërkesat.
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c. Sistemi i Akses Kontrollit
Kontroll Aksesi është një nga funksionet më komplekse në botën e biznesit, i cili
ndihmon në rritjen e sigurisë në objektin tuaj. Global Net shfrytëzon produktet e GeoVision
Honeywell Security NOVAR dhe GEZE për të arritur këtë qëllim.

d. Sistemet Nurse Call
Sistemet Nurse Call janë sisteme të cilat u vijnë në ndihmë pacientëve për lajmërimet
që mund te kenë ata. Karakteristikë e këtyre sistemeve pak a shumë është për një pacient i cili
duke bërë thirrje për të sinjalizuar për ndonjë mosfunksionim apo nuk janë identifikuar në
kohën e duhur për shkak të dështimit, për shembull: në spitale, në objektet e lartë të kujdesit,
në shtëpi pleqsh.
Sistemet Nurse Call janë sisteme të pavarura. Çdo sistem ka sistemin e vet të
furnizimit dhe të transmetimit, i cili është i pavarur nga të gjitha disiplinat e jashtme, dhe
duhet të kontrollohet dhe monitorohet nga pajisjet e sistemit të thirrjes infermiere vetë. Dhe
kjo është arsyeja pse Global Net punon me Ackermann nga Honeywell sistemin Nurse Cal.
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e. Sistemet e Telekomunikacionit
Seria Hybrex GDS është një sistem hibrid komunikimi IP, dhe kombinon avantazhet e
sistemit tradicional të telekomunikacionit me atë VoIP. Duke patur mundësinë për ndërtimin
e një sistemi të përshtatshëm për biznese të ndryshme. Global Net ka një eksperiencë të
madhe në fushën e telekomunikacioniet duke përdorur sistemet hibride të telekomunikacionit
nga Auto Telecom Company.
Panasonic është partneri ynë më i ri në sistemet e telekomunikacionit. Seria KX-NCP
& KX-TDE mund të përdoren për të ndërtuar një sistem të plotë IP. Seria KX-NCP & KXTDE ofron strandarde, funksione IP të reja që rritin efikasitetin dhe zvogëlojnë koston e
komunikimit.

f. Sistemet e Evakuimit Zanor
Sistemet e evakuimit zanor duhet të përdoren për alarmet kudo ku mund të priten.
Këto sisteme janë veçanërisht efektive për ndërtesat dhe në dhomat në të cilat njerëzit nuk
janë të trajnuar se si të veprojnë ose janë vizitorët, ose ku pajisjet sinjalizimit vizual nuk
mund të dallohen të qartë. Sistemi i evakuimit zanor është përdorur kryesisht në kombinim
me një sistem të sinjalizimit të zjarrit.
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g. Sistemet e thyerjes
AMC ELETTRONICA ka themeluar një rrjet të shpërndarjes ndërkombëtare, duke
shfaqur produkte të shkëlqyera, "Made in Italy" dhe veçanërisht duke i kushtuar vëmendje në
detaje edhe dizajnit të produkteve. Kjo ka qenë e njohur edhe në industrine, dëshmi për këtë
është edhe çmimet e shumta të marra për përmbushjen e nevojave të konsumatorëve. AMC
është një kompani tërësisht italiane në pronësi. Aktiviteti i tyre kryesor është prodhimi dhe
komercializimi i komponentëve alarmit.

Honeywell Security NOVAR është ofruesi kryesor global për të detektimin e
thyerjeve dhe të zgjidhjeve të integruara të sigurisë për tregjet komerciale dhe banesore. Ata
ofrojnë teknologji të integruar dhe të shkallëzuar – për të mbrojtur investimet tuaja dhe për të
mbajtur ata të mbrojtur me rritjen e kërkesave tuaja. Gjithashtu siguron edhe nivelet më të
larta të sigurisë – të cilat mund të pengojnë, zbulojnë dhe parandalojnë kërcënimet.

h. Sistemet RWA dhe RWS
GEZE GmbH është një nga zhvilluesit kryesorë në botë dhe prodhuesit e sistemeve të
ndërtimit për dyer, dritare dhe teknologji të sigurisë. GEZE ofron një gamë të plotë të
produkteve përfshirë sistemet automatike të dyerve dhe teknologji derë, sistemet qelqi, tymi
dhe nxjerrjes ngrohjes sistemeve, teknologjinë e sigurisë si dhe dritare dhe teknologji
ventilimit

Ventilimi elektrike si edhe sistemet e nxjerrjes së tymit dhe ngrohjes (RWA) nga
GEZE.
GEZE ofron hapjen automatike dritare dhe zgjidhje mbylljes për një gamë të gjerë të
aplikimeve. Gama e gjerë e produkteve shkon nga një zgjedhje e gjerë të sistemeve për
ventilim të rregullt dhe ajrim, për të përfunduar zgjidhje të reja për nxjerrjen e sigurt dhe të
shpejtë të tymit (NRA).
Nxjerrja e nxehtësisë dhe tymit trigerojhen nga njësitë e furnizimit me energji
elektrike emergjente GEZE RWA.
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i. Sistemet e menaxhimit - WINMAG
Sistemi i menaxhimit WINMAG lejon në një ekran të plotë menaxhimin e të dy
sistemeve të vogla dhe të mëdha në rrjet, që raportojnë fault dhe sinjalet e alarmit si dhe
menaxhimin e aktiviteteve rutinë nga një pikë qendrore.

WINMAG ofron një pamje grafike të të gjithë sistemit, duke bërë të mundur
vendndodhjen e lehtë e të një zjarri apo një defekti duke siguruar marrjen e një vendimi të
shpejtë, duke e bërë përmes ngjarje bazuar në programet e alarmit. Është jashtëzakonisht
fleksibël dhe suporton shumicën e formateve të zakonshme të skedarëve grafik si DWG,
BMP, JPG, TIF, EMF, WMF dhe PNG duke lejuar përdorimin e vizatimet e arkitektëve ose
planeve të pajisur lokacionit.
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Çertifikimi ynë ISO 9001:2008 :
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Çertifikimi ynë nga Honeywell:

Global Net sh.p.k , Rruga Dytesore TR-DR, Km1, Qendra e Biznesit Pajtoni, Tirana, Albania
Tel: +355 4 246977 Fax: +355 4 270448 e-mail: info@globalnet.al
www.globalnet.al

Global Net sh.p.k , Rruga Dytesore TR-DR, Km1, Qendra e Biznesit Pajtoni, Tirana, Albania
Tel: +355 4 246977 Fax: +355 4 270448 e-mail: info@globalnet.al
www.globalnet.al

Referencë
Disa nga klientët tanë më të rëndësishëm janë:
BANKA
International Trade Bank në
Tirana

Banka e Shqipërisë

Union Bank

Spitali Durrës

Spitali Nënë Tereza
Spitali Shkodër

Universal German Hospital
in Tirana
Spitali Amerikan 2
Spitali Elbasan

AMBASADA
Ambasada Turke

Ambasada Zviceriane

Amabasada Iraniane

Akropol Hotel
Vila Toska
Family Hotel
Ferrari Hotel
Palace Hotel
Real Park Hotel
Best Western Premier Ark
Hotel

Grand Hotel
Denver Hotel
Don Café Hotel
Dinasty Hotel
Grand Hotel
Icon Hotel

Globe Center

Flagship Center

SPITALE
Spitali Peshkopi

HOTELE
Tirana International Hotel
Bleta Hotel
Paradise Hotel
Bel Conti Hotel
Kaonia Hotel
Veti Hotel
Sky Hotel

QENDRA TREGTARE
European Business Trade
Center
Galaktik Center

Tirana Ring Center

INSTITUCIONE PUBLIKE
Prokuroria e Tiranës
Shërbimi Social Shtetëror
Komisariati i Vlorës
Prokuroria Fier
M.T.K.R.S.
Njësia Bashkiake Nr.7
Z.A.B.GJ.
G.T.Z. Albania
Bashkia Kashar

Spitali Salus

Zyrat S.O.S.
Komiteti Olimpik Shqipëtar
Ujësjellësi Durrës
AAPA
Bashkia Farkë

INSTITUCIONE EDUKIMI
Fakulteti Gjeologjike
Kolegji Kristal
Universiteti Europian

Komisariati i Bilishtit
Federeata Shqiptare e
Futbollit
Bashkia Kamëz
O.S.SH
Zyra Farmaceutike
PayLink Albania
Drejtoria e Përgjithshme
Burgjeve

Universiteti Kristal
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INDUSTRI
Elbasan Cement Factory

Titan Cement Factory FushëKrujë

ZYRA LIGJORE
Kalo & Assocciation

Drakopoulis Laë

BIZNESE TREGTARE
Electrolux Office
Rejsy Pharma
Aiba Company
JYSK Albania
Renofix
EuroSystem Albania
Casa Italia
Martini sh.p.k.
Rrjeti i Dyqaneve Neptun

EminFlex
Victory Travel
E.H.W. Gmbh
Panorama Supermarket
SAVA Tours
Omega Farma
DELTA sh.p.k
Telecom Albania
BolvOil in Tirana

Energji Ashta Shkodra

2K-Group
Vizion Plus Television
Global Travel
Conad Supermarket
Teorena sh.p.k.
Sinteza Co
Shqipëria Trikot
GoTech in Durres
Tirana East Gate
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