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1

ТАРИФНИ МОДЕЛИ

1.1

Вовед

Тарифни модели претставува апликација од АЕК порталот во кој операторите може да
внесуваат, променуваат или бришат тарифи и тарифни модели во зависност од тоа за
каква услуга е нотифициран самиот оператор. Тарифните модели што се достапни се
следните:


Фиксни тарифни модели



Мобилни тарифни модели



Broadband тарифни модели



ТВ и Радио тарифни модели



Тарифни модели за меѓународни разговори



Тарифни модели за роаминг цени



Тарифни пакети
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1.2

Пристап на корисници до Тарифни Модели

Откако ќе се најават на порталот https://e-agencija.aek.mk/, корисниците пристапуваат
до делот за тарифни модели преку врската во менито Услуги – Тарифни модели.

1.3

Навигација низ Тарифни Модели

За пристап до Тарифни Модели корисникот мора да се најави со сопственото
корисничко име и лозинка.
По најавата, се отвора насловната страница од каде што има пристап до соодветните
тарифни модели.
Со притискање на врската за соодветниот тарифен модел, се отвора страница каде
што има преглед на сите креирани тарифи за сопствениот оператор од соодветниот
тарифен модел. На оваа страница може да се избере одредена тарифа за промена,
преглед или за бришење.

4 / 17

Кориснички прирачник

Исто така може да се прави пребарување на тарифите по одредени параметри. За
додавање на нова тарифа, корисникот притиска на копчето „Новo“ од каде што се
пренасочува на нова страница каде треба да ги внесе податоците за соодветната
тарифа. За секоја тарифа има определен број на податоци што се задолжителни.
По внесување на податоците се притиска на копчето „Сними“, со што се зачувува
тарифата и корисникот се пренасочува на страницата за преглед на сите креирани
тарифи од соодветниот тарифен модел.
Доколку има непополнети задолжителни
предупредување во црвеникава боја.

полиња

над

формата

се

појавува

Доколку се кликне на точките во предупредувањето, апликацијата го пренесува
фокусот на соодветното поле за пополнување. Тоа е обележано со засилена сенка.
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Доколку корисникот сака да го откаже додавањето на нова или промената на веќе
постоечка тарифа, се притиска на копчето „Затвори“ од каде корисникот пак се
пренасочува на страницата на преглед на сите креирани тарифи.
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Доколку навигацијата од тарифен до тарифен модел се прави со користење на Back
копчето од прелистувачот, тогаш претходната тарифа на која што бил корисникот се
чува во сесија, односно меморија каде што се чуваат сите претходно посетени, но
незатворени тарифни модели.
Максималниот број на паралелно отворени тарифни модели(сесии) не може да
биде поголем од 5.
Затоа доколку сакаме да прегледаме нов тарифен модел, мора да затвориме некој од
веќе отворените тарифни модели. Пристап до сесијата има во менито на Тарифни
Модели, преку паѓачкото мени „Сесија“, каде што се наоѓаат сите активни сесии.
За излез од даден тарифен модел се притиска на копчето „Откажи“, со што тарифниот
модел се брише од сесија, а корисникот се пренасочува на главната страница на
Тарифни Модели.
Одјавување на корисникот се прави со притискање на копчето „Одјавување“ од
главното мени.

1.4

Тарифни Модели

1.4.1 Фиксен Тарифен Модел
Овој тарифен модел содржи податоци за фиксни тарифни модели, односно тарифи
што се однесуваат на фиксни оператори.
При додавање на нова тарифа во овој модел треба да се наведат неколку специфични
карактеристики за самата тарифа, како типот на претплатници, типот на претплата,
еднократниот надомест, месечната претплата, називот на тарифата, цени на сообраќај
кон сопствена и кон други мрежи. Постои можност за опишување на тарифата со
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дополнителни информации, како интервали за тарифирање, период на важење и
промоција, дополнителни услуги и информаци, итн.

При додавање на нова тарифа, потребно е да се додаде цена на сообраќај кон
мобилните оператори.
Се избира операторот за кој сакаме да додадеме цена, се внесуваат цените и се
притиска на копчето „Додади“, со што се додава цена за минута сообраќај кон
дадениот мобилен оператор. Потоа потребно е да се изберат и општините во кои што
ќе биде достапна тарифата која ја креираме.
Изборот се прави од листа, така што во една листа ги има сите општини, а во друга
општините што се опфатени од тарифата.

Доколку сакаме да додадеме општина во нашата тарифа, ја избираме соодветната
општина и притискаме на копчето →, со што ја додаваме општината во тарифата.
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За бришење на општина од тарифата притискаме на копчето ←.
За додавање на сите општини во тарифата притискаме на копчето →|, а за бришење
на сите општини кои се моментално достапни во тарифата на копчето |←.

Правиме избор на операторот за кој се однесува тарифата, односно го избираме
нашиот оператор. Исто така постои можност за избор на тарифа за меѓународни
повици од достапните тарифи за меѓународни повици за нашиот оператор.
По пополнување на сите информации и податоци за тарифниот модел, се притиска на
копчето „Сними“ со што се креира тарифниот модел.
Доколку некои од внесените податоци не се коректни или пак не се внесени
информации што се задолжителни за дадениот тарифен модел, тогаш се испишува
порака со грешка за тоа кое поле не е соодветно внесено.

1.4.2 Мобилен Тарифен Модел
Овој тарифен модел содржи податоци за мобилни тарифни модели, односно тарифи
што се однесуваат на мобилни оператори.
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При додавање на нова тарифа во овој модел треба да се наведат неколку специфични
карактеристики за самата тарифа, како што се типот на претплатници, типот на
претплата, еднократниот надомест, месечната претплата, називот на тарифата,
времетраење на договорот, покриеност со GSM, покриеност со UMTS. Дополнително,
постои можност да се наведат и дополнителни карактеристики што ја опишуваат
самата тарифа, како на пример, бонуси и услуги кои се вклучени во тарифата,
вклучени бесплатни минути, постоење на приватна група итн.

Притоа треба да се наведе и цената за минута разговор кон фиксни оператори и
цената за минута разговор кон мобилни оператори. Исто како и кај фиксна тарифа се
избира сопствениот оператор.
Доколку самата тарифа овозможува роаминг повици, може да се избере тарифа за
роаминг повик од достапните тарифи за роаминг повици за сопствениот оператор. На
исти начин се избира и тарифа за меѓународни разговори, доколку сакаме оваа
мобилна тарифа да биде тарифирана според одредена тарифа за меѓународни
повици.
После пополнување на сите потребни информации, се креира самата тарифа со
потврда на копчето „Сними“.
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1.4.3 Broadband Тарифен Модел
Овој тарифен модел содржи податоци за broadband тарифни модели, односно тарифи
што се однесуваат на оператори што нудат широкопојасни услуги за пренос на
податоци.
При додавање нова тарифа за овој тарифен модел, потребно е да се наведат неколку
задолжителни податоци:


називот на тарифниот модел,



типот на претплатници за кои се однесува тарифниот модел, еднократниот
надомест,



типот на пристап,



бројот на IP адреси,



бројот на e-mail наслови и



операторот на кој што се однесува самиот тарифен модел, односно операторот
на најавениот корисник.

Постојат и дополнителни информации што може да се наведат за тарифниот модел,
како што се максимална брзина при пренос (download) и прикачување (upload) на
податоци, подрачје на покриеност, дополнителните услуги што се нудат итн.
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Исто како и кај фисниот тарифен модел, и овој тарифен модел има можност за избор
на општините во кои ќе биде достапен истиот.
По пополнување на сите информации и податоци за тарифниот модел, се притиска на
копчето „Сними“ со што се креира тарифниот модел.

1.4.4 ТВ и Радио Тарифен Модел
Овој тарифен модел содржи податоци за тв и радио тарифни модели, односно тарифи
што се однесуваат на оператори што нудат ТВ и радио услуги.
При додавање на нова тарифа во овој тарифен модел, треба да се наведат неколку
задолжителни податоци за самиот тарифен модел, како што се називот и операторот
на кој се однесува тарифниот модел.
Дополнителни податоци со кои може да се опише тарифниот модел се видот на
претплатници, надоместоците кои се плаќаат, број на вклучени канали, видот на
тарифниот модел, дополнителните услуги кои се опфатени во тарифниот модел итн.
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Исто како и кај фиксен тарифен модел, може да се наведат општините во кои ќе биде
достапен тарифниот модел.
По пополнување на сите информации и податоци за тарифниот модел, се притиска на
копчето „Сними“ со што се креира тарифниот модел.

1.4.5 Тарифен Модел за Меѓународни Разговори
Овој тарифен модел содржи податоци за тарифни модели за меѓународни разговори,
односно тарифи кои се однесуваат на оператори кои нудат услуги за фиксни и мобилни
разговори. При додавање на нова тарифа во овој тарифен модел, треба да се наведат
неколку задолжителни податоци за самиот тарифен модел, како што се називот и
операторот на кој се однесува тарифниот модел. Дополнителни податоци кои се
внесуваат се тарифирањата за минута разговор кон државите кои сакаме да бидат
опфатени со дадениот тарифен модел за меѓународни разговори, како и бонуси и
попусти доколку постојат и забелешки за самиот тарифен модел.

По пополнување на сите информации и податоци за тарифниот модел, се притиска на
копчето „Сними“ со што се креира тарифниот модел.

1.4.6 Тарифен Модел за Роаминг Цени
Овој тарифен модел содржи податоци за тарифни модели за роаминг цени, односно
тарифи кои се однесуваат на оператори кои нудат услуги за мобилни разговори.
При додавање на нова тарифа во овој тарифен модел, треба да се наведат неколку
задолжителни податоци за самиот тарифен модел, како што се називот и операторот
на кој се однесува тарифниот модел. Дополнителни податоци кои се внесуваат се
информации за минута разговор кон оператори од различни држави, забелешки,
бонуси и попусти за тарифниот модел. Притоа, можат да се наведат податоци за
роаминг цени кон најмногу три оператори од една иста држава. Информациите што се
наведуваат за роаминг цена кон даден оператор се цена на појдовен повик, цена на
дојдовен повик од дадениот кон операторот, цена на MMS и SMS, како и дополнителни
податоци.
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По пополнување на сите информации и податоци за тарифниот модел, се притиска на
копчето „Сними“ со што се креира тарифниот модел.

1.4.7 Тарифен Пакет
Овој тарифен модел содржи податоци за тарифни пакети, односно тарифи кои се
однесуваат на оператори што нудат пакет услуги од погоре наведените тарифни
модели.
При додавање на нов тарифен пакет, треба да се наведат неколку задолжителни
податоци за самиот тарифен модел, како што се називот, врската до самиот тарифен
пакет, операторот на кој се однесува тарифниот пакет, видот на претплатници и
еднократниот надомест кој треба да се наплати. Дополнителни информации што го
опишуваат самиот тарифен пакет се: периодот на важење, информација за активност
на пакетот, општините кои се опфатени во дадениот тарифен пакети и референци кон
веќе креирани тарифни модели (фиксен,мобилен, тв и радио, broadband тарифен
модел ) за сопствениот оператор.
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По пополнување на сите информации и податоци за тарифниот модел, се притиска на
копчето „Сними“ со што се креира тарифниот модел.
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