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Termi Përshkrimi

NFC Near Field Communication (Komunikim në zonë të afërt)

Pajisje, telefon Pajisja që përdoruesi përdor për RaiPay

Kyçja e pajisjes, Shkyçja e pajisjes, Kyçja e telefonit, 
Shkyçja e telefonit (Device Lock, Device Unlock,

Zgjidhja e sigurisë që kontrollon qasjen e 
përdoruesit në pajisje (PIN, ID e gishtave, etj.)

Numri i kartelës siç tregohet në kartelën plastikeFPAN

Numri i digjitalizuar i kartelësToken

Kuleta digjitale që mban të gjitha kartelat e regjistruaraKuleta (Wallet)

Numri Personal i IdentifikimitPIN

Tokeni nuk mund të rifillohet dhe të përdoret përsëriFshij tokenin (Delete token)

Kuleta (përfshirë të gjitha kartelat e regjistruara) 
nuk mund të rifillohet dhe të përdoret përsëri

Fshij kuletën (Delete wallet)

Tokeni pezullohet përkohësisht dhe mund të rifillohetPezullo tokenin (Suspend token)

Kuleta pezullohet përkohësisht dhe mund të rifillohetPezullo kuletën (Suspend wallet)

Rifilloni tokenin pasi të jetë pezulluar më parëRifillo tokenin (Resume token)

Rifilloni kuletën pasi të jetë pezulluar më parëRifillo kuletën (Resume wallet)

Veglëria e zhvillimit të softuerit (Software Development Kit)SDK

Pagesë me vlerë të ulët (vlerat aktuale të përcaktuara në dokument)LVP

Pagesë me vlerë të lartë (vlerat aktuale të përcaktuara në dokument)HVP

Pagesë me vlerë të madhe (vlerat aktuale të përcaktuara në dokument)BVP

Kufiri maksimal i pagesave të pa-autentikuara (pagesat 
që nuk kërkojnë ndonjë metodë autentikimi)

Kufiri i NAP

Shuma e të gjitha pagesave të pa-autentikuara që nga 
rivendosja e shumës së fundit kumulative të NAP

Shuma kumulative e NAP

Limiti maksimal i pagesave me shkyçje të pajisjes 
(pagesat që kërkojnë zhbllokimin e pajisjes)

Kufiri i DUP

Shuma e të gjitha pagesave që kanë kërkuar shkyçjen e 
pajisjes që nga rivendosja e fundit e shumës kumulative të DUP

Shuma kumulative e DUP

Përkufizimet
dhe shkurtesat
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Kërkesat

• Pajisja të ketë në dispozicion NFC dhe NFC të jetë e aktivizuar

• Pajisja të ketë versionin Android-it 5.0 apo më të ri

• Kyçja e pajisjes të jetë aktivizuar (RaiPay nuk do të funksionojë nëse 
përdoruesi nuk përdor ndonjë metodë të Kyçjes së Telefonit psh: Fjalëkalim, 
Fingerprint, Face ID)

• Pajisja të mos jetë në modalitetin e zhvilluesve (developer mode)

• Pajisja të mos jetë e bërë root ose të mos ketë të aktivizuar ndonjë formë 
tjetër që kompromenton sigurinë

• Casja në internet është i nevojshëm gjatë regjistrimit të kartelave ( mirëpo 
çasja në internet nuk është e nevojshme gjatë realizimit të pagesave)
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RaiPay
Manual për përdorues

Shkarkimi dhe
inicializimi i RaiPay

Pjesa 1:



Raipay

INSTALL

Shkarkimi i aplikacionit RaiPay

Për të përdorur aplikacionin mobil RaiPay,
duhet ta shkarkoni nga Google Play.

1

2

3

Hapni Google Play Store dhe kërkoni 
RaiPay (Raiffeisen Bank Kosovo).

Shkarkoni dhe instaloni RaiPay në 
pajisjen tuaj.

Hapni aplikacionin mobil RaiPay.

Tani jeni gati të filloni!
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1

Kur një përdorues hap RaiPay, shfaqet faqja e 
mirëseardhjes.

Imazhi Hero (imazhi në prapavijë pas logos së 
RaiPay) mund të konfigurohet në mënyrë të 
pavarur për secilin vend.

Për të vazhduar, përdoruesi duhet të 
pajtohet me Termat dhe Kushtet 
duke shënjuar kutinë katrore. Shtypni 
Terms & Conditions për t'i shfaqur ato.

2 Shtypni Let’s go për të vazhduar më tej.

Inicializimi
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Pajisja Android pyet nëse 
përdoruesi dëshiron të lejojë 
që RaiPay të bëjë dhe 
menaxhojë telefonata. RaiPay 
funksionon vetëm nëse kjo 
lejohet (përndryshe shfaqet një 
gabim (shiko hapin 5).

Informacion i dobishëm

RaiPay dëshiron të krijojë lidhje me SIM 
kartelën për arsye sigurie (për shkak të 
teknologjisë HCE) dhe duhet të 
komunikojë me harduerin. Nuk kërkohet 
qasje tek kontaktet ose SIM kartelë.

3

Përdoruesi duhet të lejojë që 
RaiPay të ketë qasje në fotografi, 
media dhe fajla në pajisje.

KJO ËSHTË VETËM PËR QËLLIME TË 

RREGULLIMIT (DEBUGGING) DHE NUK 

PËRFSHIHET NË VERSIONIN KOMERCIAL.

4
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Shfaqet gabim kur përdoruesi 

nuk jep ato që kërkohen. Butoni 

OK shfaq një dialog (ekran) i 

njoftimeve me kërkesat përsëri.

5

Kontrollimi i pajisjes dhe 

parakushtet për krijimin e kuletës.

• Android versioni

• Shikoni nëse telefoni nuk është në 

developer mode, i bërë root, etj.

• Google Safety Net – kontrolloni 

integritetin e pajisjes

• RaiPay krijon një gjurmë gishti 

unike të pajisjes

RaiPay do të mbyllet nëse kontrolli 

dështon.

6
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Shtimi i një
numri të telefonit

Përdoruesi duhet të shënojë 

numrin e tij të telefonit. Ky numër 

telefoni i përdorur për identifikim 

unik në mjetin e zyrës 

mbështetëse kur përdoruesit 

kontaktojnë qendrën e thirrjeve 

në lidhje me RaiPay.

Sidoqoftë, ky numër telefoni nuk 

përdoret më vonë për të 

aktivizuar një kartelë. Për këtë 

qëllim, ne përdorim numrin e 

telefonit të verifikuar të 

përdoruesit në të dhënat bankare.

Pas këtij hapi, zyra mbështetëse 

mund të shohë kuletën në mjetin e 

zyrës mbështetëse.

Gabim në mbrojtjen
e ekranit të mbyllur

Nëse mbrojtja e ekranit të 

mbyllur (lock screen protection) 

të pajisjes është e çaktivizuar, 

përdoruesi sheh një gabim dhe 

duhet të aktivizojë mbrojtjen e 

ekranit të mbyllur së pajisjes.
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Krijimi i kodkalimit
të RaiPay

Caktoni një kodkalim 4-shifror 

të aplikacionit RaiPay.

2

Përsëritni edhe një herë 

kodkalimin e RaiPay, të 

krijuar rishtazi.

Informacion i dobishëm

Kodkalimi 4 shifror i RaiPay do të 
kërkohet për autentikimin e BVP-ve 
(Pagesa me vlerë të madhe), rivendosjen 
e kuletës dhe për disa pagesa të bëra 
pas modalitetit PA (Autentikimit të 
zgjatur). Ky kodkalimi nuk ka nevojë të 
përputhet me PIN-in e debit/kredit 
kartelës.
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Regjistrimi i
një Kartele

Pjesa 2:

RaiPay
Manual për përdorues



Shtimi i një Kartel
në RaiPay

Inicializimi

Ka dy mënyra për të 

shtuar një kartë debiti 

ose krediti në RaiPay.

Kur shtoni kartelën e parë, 

shfaqet një dialog (ekran) të 

njoftimeve pas vendosjes së një 

fjalëkalimi (Fjalëkalimi i RaiPay). 

Shtypni butonin Add a card për 

të filluar procesin e regjistrimit.

1

Përndryshe, përdoruesi mund të 

shtypë jashtë dialogut (ekranit) të 

njoftimeve të përmendur më lart 

dhe të shtypë butonin Add new 

card në pjesën e kartelës.

Kjo është mënyra se si përdoruesi 

mund të regjistrojë edhe kartela 

shtesë.

2
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Vendosja e
detajeve të kartelës
Detajet e kartelës kërkohen në një ekran të sigurt. 

Ekzistojnë tre mundësi si të futni detajet e kartelës.

Përdoruesit i kërkohet të 

mundësojë qasjen e 

kamerës në mënyrë që të 

vazhdojë me sukses.

Në mënyrë manuale duke 

shtypur një numër kartele dhe 

datën e skadimit (dhe CVV2, e 

cila kërkohet për kartela Visa).

1

Prekja në pjesën e pasme të 

telefonit të pajisur me NFC 

(me NFC të aktivizuar në 

cilësimet e telefonit).

2

Skanimi i detajeve të kartelës 

me kamerën e telefonit.
3

Shtypni butonin Add a new card për 

të përfunduar procesin.

RaiPay - Manual për përdorues 13



Nëse numri i telefonit i 

shfaqur nga RaiPay është i 

saktë, përdoruesi duhet të 

shtypë OK për të marrë 

kodin OTP në një SMS.

Nëse numri i telefonit nuk 

është i saktë, përdoruesi 

duhet të shtypë Not my 
number.

Nëse përdoruesi shtypë Not 
my number, një dialog 

(ekran) i njoftimeve pyet për 

konfirmim që përdoruesi 

dëshiron të largohet nga 

procesi i verifikimit

Verifikimi i detajeve
të kartelës
Pasi përdoruesi të shënojë detajet e kartelës, një 

OTP (mesazh përmes telefonit) i dërgohet numrit të 

telefonit të përdoruesit për verifikim.

1 2
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Një ekran i ri tregon 

informacionin e kontaktit 

të qendrës së thirrjeve. 

Përdoruesi duhet të 

telefonojë qendrën e 

thirrjeve nëse nuk ka akses 

në numrin e telefonit të 

treguar më parë.

3

Nëse numri i treguar më 

parë ishte i saktë (në hapin 

1), përdoruesit i kërkohet të 

verifikojë kartelën e tij duke 

futur kodin me gjashtë shifra 

nga SMS.

4
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Nëse shfaqet ky mesazh, 

kartela nuk është verifikuar 

dhe ende nuk mund të 

përdoret në RaiPay. 

Përdoruesi duhet të shtypë 

Verify për të përfunduar 

procesin. Procesi i verifikimit 

rifillohet.

5
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Regjistrim i suksesshëm

Emri i kartelës, e cila mund 

të editohet nga përdoruesi.
1

Dizajni i kartelës.2

Etiketimi Default do të thotë 

që kjo kartelë përdoret si një 

kartelë e paracaktuar kur 

përdorni aplikacionin RaiPay 

për pagesa me NFC. 

Përdoruesi mund ta ndryshojë 

këtë, nëse ka më shumë se një 

kartelë të regjistruar në RaiPay.

3

Rrethet e verdha tregojnë se 

kartela është e gatshme për 

pagesa dhe teknologjia NFC 

është e aktivizuar.

4

Nëse përdoruesi ka më shumë 

se një kartelë të regjistruar, ai 

mund të vendosë një kartelë të 

ndryshme si të paracaktuar 

(kryesore) duke shtypur Set as 
default.

5
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Pagesat
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Aplikacioni përdor dy nivele të ndryshme autentikimi.
Secili nivel përcaktohet nga dy parametra:

          • Niveli 1 - Kërkohet Shkyçja (Hapja nga çelësi) i Pajisjes

          • Niveli 2- Kërkohet fjalëkalimi i RaiPay

Nivelet e autentikimit
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a)  Për transaksionet deri në 50 EUR (përfshirë), pajisja duhet të jete e shkyçur, duke përdorur metoden e 

caktuar të shkyçjes së ekranit (PIN/Biometric), dhe është lëvizur/ afruar afër terminalit POS

b)  Për transaksionet që tejkalojne 50 EUR, pajisja duhet të jetë e shkyçur duke përdorur metoden e 

caktuar të shkyçjes së ekranit (PIN/Biometric), dhe është lëvizur/ afruar afër terminalit POS me ç’rast 

kërkohet dhënja e fjalëkalimit të aplikacionit RaiPay (fjalëkalimi I vendosur me instalimin e aplikacionit)

c)  Kur transaksionet kumulative arrijnë vleren 100 EUR – kërkohet PIN-i i Aplikacionit Rai Pay.

d)  Vlera maksimale e një transaksioni ne POS të bankës Riffeisen është 500 EUR. Ndërsa gjatë ditës 

mund të realizohen pagesa dëri në limitin e karteles tuaj.

e)  Për sigurinë e transakioneve të kryera përmes RaiPay dhe pavarësisht nga vlera e tij, përdoruesi 

gjithashtu ka mundësi që të funksionalizojë “siguri shtesë”, me ç’rast të gjitha transaksionet autorizohen 

me fjalëkalimin e aplikacionit.

f)  Nëse ekrani I telefonit tuaj qëndron i ndezur për më shume se 60 sekonda, atëherë edhe për vlerat nen 

50 Euro do të kërkohet dhënja e fjalëklimit të aplikacionit RaiPay

g)  Për tërheqje nga ATM, kërkohet dhënja e PIN-it të karteles (dhe jo fjalëkalimin e aplikacionit RaiPay).

Metoda e autorizimit të pagesës - është e ndryshme në varësi të vlerës së saj:
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Cilësimet
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Rruga për te
Cilësimet (Settings)

1

2

3

4

5

6

Cilësimet e aplikacionit

të gjej butonin për të ndërruar 

temën (sfondin) e aplikacionit në 

ngjyrë të zezë.

të heq kartelën (kartelat) nga 

aplikacioni.

të ndryshojë fjalëkalimin e RaiPay

të caktojë RaiPay si aplikacionin e 

paracaktuar (kryesor) për pagesë 

(shih më poshtë).

t’i sheh detajet e kontaktit

t'i sheh Termat dhe Kushtet, si dhe 

versionin e aplikacionit RaiPay.

Klikoni shenjën e rrotës për tu 

futur tek Cilësimet. Përdoruesi 

mund t'i përcaktoj preferencat, 

të ketë qasje tek informatat e 

kontaktit për mbështetje, dhe 

gjithashtu t'i shoh informatat 

lidhur me RaiPay.

Këtu përdoruesi mund:
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Tema me
ngjyrë të zezë

Tema me ngjyrë të zezë e 

ndërron ngjyrën e sfondit 

të aplikacionit në të zezë.

Cilësimet e
kodkalimit

Përdoruesi mund ta 

ndryshoj kodkalimin e 

RaiPay duke klikuar tek 

‘’Change passcode’’ 
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Përdoruesi duhet së 

pari ta shkruaj 

fjalëkalimin aktual

Fjalëkalimi i ri RaiPay duhet të 

shkruhet dy herë. Të dy herët 

duhet të shkruhet kodkalimi i 

njëjtë, përndryshe shfaqet një 

gabim në ekran, dhe pastaj 

përdoruesi duhet të filloj edhe 

një herë procesin e ndryshimit 

të fjalëkalimitt nga e para.

1 2
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Kalimi në
siguri të shtuar

Përdoruesi mund të aktivizojë 

sigurinë e shtuar. Siguria e 

shtuar nuk lejon HVP-të të 

konfirmohen vetëm me anë të 

shkyçjes së pajisjes, por duhet 

të konfirmohen me anë të 

fjalëkalimit të RaiPay.

Aktivizimi i sigurisë së shtuar 

duhet të konfirmohet me anë të 

fjalëkalimit të RaiPay (Kuletës).

Pasi të aktivizohet siguria e 

shtuar, të gjitha HVP-të duhet 

të konfirmohen nga 

fjalëkalimi i RaiPay.

Kjo veçori mund të 

çaktivizohet në çdo kohë.
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Nëse përdoruesi dëshiron 

ta bëjë RaiPay si 

aplikacionin të paracaktuar 

(kryesor) për pagesa, 

ai/ajo duhet ta konfirmojë 

këtë gjë tek dialogu (ekrani) 

i njoftimeve.

Kjo e bën RaiPay si 

aplikacionin e paracaktuar 

(kryesor) për pagesa, para 

Google Pay, kështu që 

RaiPay hyn në funksion 

automatikisht kur bëni 

pagesa me telefon.

Heqja e kartelës
(kartelave) nga
RaiPay

Klikoni ikonën e shportës për ta 

hequr një kartelë (që përfundon 

me numrat 0675) nga kuleta.

Klikoni ikonën e shportës në fund, 

për t'i hequr të gjitha kartelat nga 

kuleta.

Më pas shfaqet dialogu (ekrani) i 

njoftimeve për të konfirmuar 

heqjen e kartelës.

1

2
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Historia e
transaksioneve
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Për tu shfaqur historia e 

transaksioneve, shtypni ikonën e 

transaksioneve (të rrethuar me 

ngjyrë të kuqe).

Historia e transaksioneve shfaq 

të gjitha transaksionet e 

iniciuara me sukses në RaiPay. 

Aty nuk shfaqen transaksionet të 

bëra me kartelë plastike.

Përdoruesi mund të zgjedhë nga të 

gjitha kartelat e regjistruara për të 

parë historinë e transaksioneve.

Historia e transaksioneve fillon me 

transaksionin më të fundit në krye.

Ikonat (të rrethuara me të kuqe) 

tregojnë se a ka qenë e nevojshme 

ndonjë metodë e autenfikimit (shkyçja 

e pajisjes ose fjalëkalimi i RaiPay) 

për të kryer transaksionin. Ikona e 
çelësit nënkupton që përdoruesi 

është dashur të përdor shkyçjen e 

telefonit ose fjalëkalimin e RaiPay për 

të kryer transaksionin. Ikona e 
pagesës pa kontakt nënkupton 

që përdoruesi nuk ka pasur nevojë të 

përdorë metodat e autentikimit.

1

2

3

Informacion i dobishëm

Transaksionet e refuzuara nga 
emetuesi nuk shfaqen këtu.

Transaksionet e iniciuara me 
sukses në terminalin POS, por më 
vonë të anuluara apo të 
refuzuara nga emetuesi, etj, 
shfaqen këtu gjithashtu.

Shikoni historinë
e transaksioneve
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Bllokimi i kartelës
dhe kuletës ose
çaktivizimi i NFC
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Pezullimi i
kartelës (tokenit)

Kartela (tokeni) në RaiPay mund të pezullohet 

vetëm nga zyra mbështetëse.

Në rast se kartela (tokeni) pezullohet në RaiPay:

Mesazhi: Card Locked 

(Kartela është bllokuar) 

shfaqet mbi kartelë.

1

Teknologjia NFC është 

çaktivizuar dhe kartela nuk 

mund të përdoret në RaiPay. 

Rrathët do ndryshojnë ngjyrë 

nga e verdha në hiri.

2

Informacion i dobishëm

Pezullimi i tokenëve nënkupton që 
kartela e regjistruar në RaiPay nuk 
mund të përdoret për pagesa digjitale 
me anë të telefonit në RaiPay. 
Megjithatë, mbajtësi i kartelës mund ta 
përdorë kartelën plastike për 
transaksione apo pagesa.
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Bllokimi i RaiPay

RaiPay mund të bllokohet 

vetëm nga zyra mbështetëse. 

Kur RaoPay bllokohet, asnjë 

nga kartelat e regjistruara 

nuk mund të përdoret.

Përdoruesit do t’i shfaqet ky 

njoftim kur ta hap 

aplikacionin RaiPay.

Çaktivizimi i NFC 

Kur ndodh çaktivizimi i NFC-së 

në cilësimet e pajisjes, 

përdoruesi nuk mund ta përdor 

aplikacionin për pagesa. 

Përdoruesi duhet të klikojë 

Enable (Aktivizo) për tu 

drejtuar tek cilësimet e pajisjes 

dhe të aktivizojë NFC-në.
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