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1. WSTĘP 

 

Wczytanie licencji jest stosunkowo prostą czynnością. Opis czynności, które należy 

wykonać został przedstawiony poniżej. W przypadku pytań lub uwag zachęcamy do 

kontaktu lub na: info@sbiznes.pl 

 

  

https://sbiznes.pl/aktualizacja-sbiznes-wczytanie-licencji/#kontakt
mailto:info@sbiznes.pl
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2. WCZYTANIE LICENCJI sBiznes 

 

Przed przystąpieniem do wykonania aktualizacji (upgrade/update) należy 

obowiązkowo wykonać kopię bazy danych. Zaleca się by (re)instalacje wykonał 

przeszkolony konsultant. 

 

 

Kolejność czynności:  

❖ Pobrać ze strony sBiznes Instalator/Aktualizator „sBiznesTools.exe”, który 

przeprowadzi automatycznie cały proces instalacji. Po uruchomieniu 

Instalatora/Aktualizatora (z prawami administratora) należy postępować zgodnie z 

poniższymi wskazówkami. 

 

  UWAGA! 

Po pobraniu pliku (sBiznesTools.exe) należy zwrócić uwagę na właściwości 

pobranego pliku, czy np. plik nie jest zablokowany. Wszystkie pliki pobrane  

z https://sbiznes.pl/ są bezpieczne . 

Przy aktualizacji wszystkie pobrane pliki (*.exe, *.dll) zostaną „nadpisane”  

w katalogu gdzie znajduje się program główny sBiznes. Należy obowiązkowo 

sprawdzić czy wszystkie pliki zostały podmienione. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na datę pobranych plików. 

 

❖ Po uruchomieniu programu sBiznes należy wczytać plik licencyjny sBiznes 

(LicencjaXXX.prm) w:  Administracja / Parametry systemu / Licencja jeżeli PDA 

wygasło lub nastąpiła zmiana licencji. 

Gdzie XXX – nazwa podmiotu (firmy). Przykład: LicencjaRMF.prm 

  

https://sbiznes.softin.pl/slink.aspx?linkID=00010
https://sbiznes.pl/
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Rys. 1 Wczytanie pliku licencyjnego 

Dane (Nazwa i NIP) zapisane w zakładce „Firma” – „Parametry systemu” muszą być 

takie same jak w licencji.  

Aby wystąpiła pełna zgodność warto przekopiować te dane. 

Powyższe nie dotyczy aktualizacji (PDA). W tym przypadku należy tylko wczytać plik 

licencji (*.prm) 

 

 UWAGA! 

Program po pierwszej instalacji działa w wersji DEMO. Zamiana wersji DEMO na 

wersję użytkownika nastąpi dopiero  po wczytaniu pliku z kluczem licencyjnym. Wszystkie 

wprowadzone dane zostaną zachowane. 

 

 UWAGA! 

Przed rozpoczęciem pracy z sBiznes należy ustawić parametry systemu 

dostosowując je do własnych potrzeb, np.: miejsce zapisywania archiwum, plików, skróty 

klawiszowe, użytkownicy, hasła, itp. 
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 UWAGA! 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ustawienia parametrów zakupionych 

modułów.   

 

 UWAGA! 

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia proszę zgłaszać w formie pisemnej na adres: 

info@sbiznes.pl, do sprzedawcy lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za system 

informatyczny w firmie. 

  

mailto:info@sbiznes.pl
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Należy zawsze uaktualniać program do wersji najnowszej. Informacja o aktualnej 

wersji na: Wsparcie  

 

W przypadku chęci skorzystania z opcji pomocy przy uruchomieniu i wdrożeniu 

programu warto skorzystać z pakietów Help Desk. 

 

Można dołączyć do nas na LinkedIn / Facebooku i tym samym uzyskać dostęp do 

informacji na temat aktualizacji, nowych funkcji oraz możliwości programu.  

W przypadku uwag lub pytań prosimy o kontakt na info@sbiznes.pl lub gsm: 

509 967 124  

Tutoriale oraz opisy dostępne są na naszym kanale YouTube. 

Zachęcamy do zapisów na Newsletter. Zgłoszenie należy wysłać na info@sbiznes.pl  

https://sbiznes.pl/wsparcie/
https://www.linkedin.com/company/sbizneserp/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/sBiznesERP
mailto:info@sbiznes.pl
https://www.youtube.com/channel/UCLpSFEf3jFexMb5TP8ChSlQ
mailto:info@sbiznes.pl
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3. UWAGI OGÓLNE 

 

❖ Funkcjonalności opisane w instrukcji są dostępne dla użytkownika w zależności 

od posiadanych licencji.  

❖ Program stale jest uaktualniany i niektóre obrazki oraz opisy w niniejszej 

dokumentacji mogą się różnić od tych bieżących  występujących w najnowszych 

wersjach programu.  

❖ Opisy aktualizacji dostępne na: www.sbiznes.pl oraz na www.sbiznes.eu  

❖ Prawidłowe ustawienie parametrów systemu sBiznes oraz zdefiniowanie 

wszystkich rodzajów dokumentów i słowników umożliwi efektywne wykorzystanie 

wszystkich możliwości jakie stwarza program oraz pozwoli uniknąć błędów 

podczas pracy z programem.   

❖ Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zaleca się systematyczne wykonywanie 

kopii archiwalnych co najmniej raz dziennie lub w zależności od czasu pracy  

z programem. 

❖ Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa jakie mogą wyniknąć  

w związku z wykorzystywaniem aplikacji. Użytkownik odpowiada za prawidłowość 

wprowadzanych danych oraz za weryfikację wyników. Wszelkie uwagi prosimy 

zgłaszać na nasz adres e-mail: info@sbiznes.pl  

 

4. ZASTRZEŻENIE 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub 

fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie 

kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie niniejszej instrukcji na 

nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji.  

  

http://www.sbiznes.pl/
http://www.sbiznes.eu/
mailto:info@sbiznes.pl
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