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1. WSTĘP 

 

Administracja programu dotyczy użytkowników, słowników oraz głównych 

parametrów systemu i ma wpływ na funkcjonowanie systemu sBiznes ERP dla firm.  

Nie zależy ona od stanowiska, na którym program jest uruchamiany, ani od 

aktualnie pracującego użytkownika systemu, a jej ustawienia są ściśle związane  

z przyjętymi zasadami działania programu.  

W menu administracji zebrane są parametry wykorzystywane podczas pracy 

poszczególnych modułów i  dlatego ważna jest dokładna weryfikacja tych parametrów.  

   



  

Parametry systemu: Administracja  5 

2. URUCHOMIENIE PROGRAMU 

 

 
Rys. 1 Przykładowy widok okna po uruchomieniu aplikacji sBiznes 

Po uruchomieniu programu sBiznes ukazuje się okno logowania, w którym 

podajemy Login oraz Hasło. W zależności przypisanych praw do użytkownika dostępne są 

różne funkcje programu. Przy pierwszym uruchomieniu wykorzystywany jest Login i Hasło 

systemowe (admin, admin).  Później przy uruchomieniu należy wpisać swoje – 

zdefiniowane wcześniej -dane (login, hasło). Po zdefiniowaniu własnych danych ze 

względów bezpieczeństwa zalecana jest zmiana hasła  użytkownika „admin” lub usunięcie 

„admina”, ale tylko wtedy jeżeli wcześniej został zdefiniowany inny użytkownik z pełnymi 

uprawnieniami. W zakładce Administracja należy zdefiniować wszystkich użytkownika(ów) 

oraz nadać uprawnienia do poszczególnych funkcji w programie. 

 

 UWAGA! 

Korzystanie z autoryzowanych licencji,  sprawdzonych programów 

zabezpieczających oraz wykonywanie kopii archiwalnych to gwarancja wysokiego 

poziomu zabezpieczenia danych. 
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 UWAGA! 

Unikatowe hasło zabezpiecza przed włamaniami do systemu i utratą danych.  

W Administracji w parametrach systemowych można włączyć opcję tzw. Silne hasła  

w systemie. 

 

Rys. 2 Okno logowania 

Korzystając z kilku baz danych (kilka podmiotów, firm) na etapie logowania należy 

wybrać właściwą bazę. Informacja o wybranej firmie (bazie) widoczna jest również na 

górnym pasku menu. W trakcie pracy z programem można dowolnie zmieniać bazy (firmy) 

w ramach posiadanych licencji. 

 

 UWAGA! 

Dla własnych potrzeb (np. testy) można utworzyć jedną dodatkową bazę danych 

(firmę). Opcja Administracja – Parametry Systemu – Baza 

 

 UWAGA! 

Podczas pracy można zmieniać obsługiwane firmy (zakłady) zmieniając 

obsługiwaną bazę danych w zakładce „Wybór bazy danych” 
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3. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PO URUCHOMIENIU PROGRAMU 

 

Po pierwszym uruchomieniu programu należy wprowadzić, uzupełnić lub 

zmodyfikować dane niezbędne do pracy z programem (Administracja – Parametry 

systemu) 

❖ Wczytać klucz licencyjny  w: Administracja – Parametry systemu - Licencja 

❖ Wpisać dane firmy w zakładkach Firma (Administracja – Parametry systemu 

- Firma) 

 

 UWAGA! 

Dane firmy (nazwa, adres, itp.) można przekopiować z zakładki Licencja 

❖ Należy sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować dane w pozostałych 

zakładkach (Sprzedaż, Zakupy, Magazyny, System, itp) 

 

 UWAGA! 

Należy prawidłowo zdefiniować ścieżki dostępu do kopii archiwalnych oraz kopii 

plików (wcześniej należy utworzyć odpowiednie katalogi) 

 

❖ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić dane w zakładkach Słowniki  

(Administracja – Słowniki) 

❖ Zdefiniować użytkownika (ów) oraz nadać odpowiednie prawa do funkcji 

w systemie (Administracja – Użytkownicy) 

❖ Zmodyfikować dla własnych potrzeb  rodzaje dokumentów sprzedaży 

i zakupów. 

❖ Wprowadzić próbnie wg. potrzeb dokumenty sprzedaży, zakupów, 

zamówienia  

i magazynowy. 

❖ Sprawdzić powiązania między dokumentami w rodzajach dokumentów 

❖ Sprawdzić poprawność wykonywania „backup bazy danych” (Administracja 

– Backup bazy danych) 

❖ Sprawdzić poprawność zapisu plików dołączanych do obiektów. 

❖ Sprawdzić pracę systemu dla nowo zdefiniowanego użytkownika 
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4. SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU 

 

Ikona w lewym górnym rogu: 

 

Zakładka Okres:  

Służy do zmiany okresu pracy. Można wybrać/zmienić okres (m-c, kwartał, rok), 

w którym ma się odbywać praca, jak również zamknąć/zablokować dany okres, aby 

zabezpieczyć dane przed przypadkowymi zmianami. 

Zakładka INNE: 

❖ Wybór firmy (bazy): System pozwala na utworzenie nieograniczonej liczby 

podmiotów (baz danych), zgodnie z warunkami licencji. Podczas pracy 

w programie można przełączać się pomiędzy podmiotami. 

❖ Zmiana hasła: Można zmienić swoje hasło podając poprzednie. W tym miejscu 

można wybrać kolor kalkulatora cen, który się uaktywnia przy dokumentach 

sprzedaży i zamówieniach.  

❖ Zmiana kasy użytkownika: Można zmienić kasę przypisaną dla danego 

użytkownika.  

 

Zakładka Wiadomości tekstowe: 

Osoby, które pracują w systemie mogą przesyłać między sobą wiadomości.  Do 

wiadomości można załączać pliki oraz linki do stron www. W parametrach systemowych 

ustawiamy czas pojawiania się informacji. Koperta w lewym górnym menu informuje nas 

o ilości nieprzeczytanych wiadomości.  

Na każdą wiadomość można odpowiedzieć lub oznaczyć jako przeczytana. Aby 

wyłączyć informacje o przesłanej wiadomości czy wiadomościach wystarczy skorzystać z 

ikonki. 



  

Parametry systemu: Administracja  9 

 
Rys. 3 Widok okien z wiadomościami 
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4.1. Administracja 

Użytkownicy: W tym miejscu możliwe jest definiowanie i zabezpieczanie informacji przed 

nieautoryzowanym dostępem. Definicja profili użytkowników następuje wraz  

z uprawnieniami do poszczególnych funkcji systemu w celu ochrony danych. Do 

użytkownika można przypisać bazę danych (podmiot) oraz kasę. 

Słowniki: Definicja niezbędnych słowników (jednostki miary, kasy, magazyny, sposoby 

płatności, itp.) które będziemy wykorzystywać w pracy z programem.  

W tym miejscu można zdefiniować waluty obce, które mogą być automatycznie 

wczytywane z Internetu. Kursy te są używane we wszystkich raportach oraz podczas 

wprowadzania danych. 

Parametry systemu: Można ustawić parametry dotyczące działania poszczególnych 

modułów i funkcji.  W tym oknie ustawiane jest miejsce i sposób wykonywania kopii 

archiwalnych, wczytywany jest klucz licencyjny, podłączone mogą być urządzenia 

zewnętrzne (kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów itp.). Wpisywane są dane dotyczące 

danego podmiotu (adres, nr konta w Banku, itp.) 

Wydruki dokumentów: Jest możliwość definiowania lub edytowania wydruków 

dokumentów systemowych takich jak: dokumenty sprzedaży, magazynowe i zamówień. 

Tylko wydruki niekolorowe są edytowalne i usuwalne. Te oznaczone kolorem można 

przekopiować, zapisać pod inną nazwą i wtedy edytować. Każdy wydruk można 

wyeksportować do pliku, a po modyfikacji zaimportować do systemu.  

Backup bazy danych: Narzędzie pozwalające wykonać kopie bezpieczeństwa bazy 

danych. 

Historia operacji: Na ekranie tym można obejrzeć operacje wykonywane przez 

Użytkowników systemu. Można wyszukać potrzebne informacje wg. dostępnych kryteriów 

wyszukiwania  

RODO: Obszar definicji celów i gromadzenia pozwoleń na przetwarzanie danych 

osobowych (RODO). Dostęp do RODO warunkowany jest prawem użytkownika systemu. 
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5. WYBÓR OKRESU 

 

Rys. 4 Widok okna z wyborem okresu pracy 

Po wybraniu pierwszej pozycji w menu otworzy się okno, w którym można wskazać 

(wybrać) okres, (np. miesiąc, kwartał), w którym będą tworzone (wprowadzane) 

dokumenty. Wybierając okres, np. miesiąc ułatwiamy pracę z dokumentami, gdyż 

wszystkie daty związane z danym dokumentem zawierają już wybrany wcześniej miesiąc 

i pozostaje tylko wybór odpowiedniego dnia miesiąca.  

W tej opcji można również zmienić Kasę lub hasło lub wybrać kolor kalkulatora cen. 

W zakładce Zmiany znajdziemy opis zmian w systemie. 

 

 UWAGA! 

Zmiana kasy jest możliwa tylko wtedy, jeżeli do użytkownika jest przypisanych kilka 

kas – Menu Administracja – Słowniki 

 

 UWAGA! 

Zamknięcie okresu jest sygnalizowane zmianą koloru (na czerwony) i blokadą 

zapisów (tworzenie nowych, edycja) w przedziale dat zamkniętego okresu. 
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Rys. 5 Okno zmiany hasła użytkownika i wyboru kasy 

Użytkownik w dowolnym momencie może za pomocą opcji zmiany hasła zmienić 

dotychczas używane. W tym miejscu można również wybrać podmiot (bazę danych). 

Program może obsługiwać w ramach posiadanej licencji dowolną liczbę baz np. 

oddziały firmy lub Biura Rachunkowe.  

Dla każdej bazy danych należy przypisać użytkownikowi uprawnienia dla 

poszczególnych funkcji programu – Menu - Administracja – Użytkownicy. 

Pomoc zdalna służy do połączenia z konsultantem za pomocą programu 

AnyDesk. Cyfry (9 cyfr), które zostaną wyświetlone należy podać w celu uzyskania 

połączenia zdalnego. Opcja jest aktywna dla firm, które posiadają aktywny pakiet Help 

Desk. 

  

https://sbiznes.pl/wp-content/uploads/2021/05/Help-Desk.pdf
https://sbiznes.pl/wp-content/uploads/2021/05/Help-Desk.pdf
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Rys. 6 Widok okna z wyborem bazy danych (zakładu) 

Zakładka "Zmiany" zawiera informację o podstawowych zmianach funkcjonalnych 

w systemie dla poszczególnych wersji aplikacji. 

Rys. 7 Informacja o zmianach w wersji aplikacji 
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6. ADMINISTRACJA 

 

Dostęp do głównych parametrów systemu znajduję się w podstawowym menu 

systemu. 

 

Rys. 8 Menu konfiguracji i administracji systemu 

 

6.1. Parametry systemu 

Parametry systemu należy zdefiniować zgodnie z profilem działalności i danymi 

firmy (NIP, KRS, EKD, PESEL, REGON, Urząd Skarbowy, konto bankowe). 

 

 UWAGA! 

Wszystkie zakładki należy dokładnie sprawdzić i dostosować do profilu działalności 

firmy. Opisy dla poszczególnych pól są czytelne i powinny być zrozumiałe dla użytkownika. 

 

6.1.1. Firma 

Wszystkie dane firmy wprowadza się w menu Parametry systemu w zakładce 

‘Firma’. 

Dane zawierają wszystkie niezbędne informacje o naszej firmie, jej symbol, nazwę, 

konta bankowe, dane adresowe, dodatkowe, podatnicy, itd. 
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Rys. 9 Podstawowe dane dotyczące firmy 

 

6.1.2. System 

Statusy oznaczają wybór koloru dokumentów Roboczych, Zatwierdzonych 

i Zaksięgowanych. 

W tym miejscu definiuje się również skrót klawiszowy przy podpowiedzi indeksów 

i dokumentów, np.: „Ctrl + N” lub dowolny inny. 

W zakładce Parametry systemu można wskazać miejsce wykonywania kopii 

zapasowej oraz ustawić parametr automatycznego wykonywania kopii co określoną liczbę 

dni przy zamykaniu systemu.  

W tej zakładce wskazuje się również folder zapisu/odczytu plików dołączonych do 

obiektów (indeksy, kontrahenci, dokumenty sprzedaży, zakupu, magazynowe, 

zamówienia, itp.) 
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 UWAGA! 

Link do pobierania kursu walut wpisujemy wtedy, jeżeli korzystamy z opcji 

walutowych. 

 

Rys. 10 Podstawowe dane dotyczące Systemu 
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6.1.3. Sprzedaż 

W zakładce Sprzedaż ustawia się parametry wydruków dokumentów sprzedaży, 

m.in. opisy do symboli, liczba kopii, teksty dodatkowe itp. 

Rys. 11 Zakładka z parametrami sprzedaży 
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6.1.4. Sprzedaż wg VAT 

Zakładka z definicją stawek VAT. 

Rys. 12 Zakładka z definicjami stawek VAT 

Ze względu na złożoność obliczeń i zastosowań definiowanie stawek VAT znajduje 

się w gestii producenta. 
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6.1.5. Zakup 

Parametry zakupu z opcją wprowadzenia % składki na Fundusz Promocji 

Produktów Rolno-Spożywczych. 

Rys. 13 Okno z parametrami dotyczącymi zakupu 
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6.1.6. Magazyny 

Parametry magazynów wprowadza się w zakładce ‘Magazyny’. 

Rys. 14 Główne parametry dotyczące magazynów 
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6.1.7. Zamówienia odbiorcy 

W zakładce ‘Zamówienia odbiorcy’ można dostosować własne wydruki do 

zamówień odbiorców, tj. opis do symbolu zamówienia, opis do dokumentu korygującego, 

ustawienie liczby kopii wydruku, teksty dodatkowe itd. 

Rys. 15 Główne parametry dotyczące zamówień odbiorców 

Na podstawie zamówienia dla odbiorcy można wygenerować fakturę proformę lub 

fakturę zaliczkową. Można także wykonać wycenę zamówienia dla klienta. Powyższe 

parametry służą do odpowiedniej konfiguracji dokumentów związanych z zamówieniami. 
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6.1.8. Księgowość 

W zakładce ‘Księgowość’ ustala się czy księgowość w danej firmie jest prowadzona 

na podstawie ‘Książki Przychodów i Rozchodów’ czy może dokumenty mają być 

generowane do tzw. pełnej księgowości. Ustala się również nazwę dodatkowej kolumny 

czy np. maskę itd. 

 

Rys. 16 Główne parametry dotyczące księgowości 
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6.1.1. Deklaracja VAT 

W poniższej zakładce ustawiamy parametry podstawowe dotyczące sposobu 

tworzenia deklaracji VAT, a także definiujemy parametry dotyczące współczynników VAT. 

 

Rys. 17 Parametry dotyczące deklaracji VAT 
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6.1.2. Kasa / Bank 

Parametry dotyczące kasy znajdują się w poniższej zakładce. 

Rys. 18 Parametry dotyczące kasy 
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6.1.3. Rozliczenia 

Parametry dotyczące rozliczeń zostały przedstawione poniżej. W zakładce tej 

definiuje się również tabelę odsetek ustawowych. 

Rys. 19 Parametry rozliczeń 

Odpowiednie ustawienia kolorów pozwoli w sposób czytelny kontrolować 

rozliczenia z kontrahentami – Należności i Zobowiązania. 

Tabela odsetek służy do definiowania okresu obowiązywania oraz wartości 

% odsetek ustawowych. Dane te wykorzystujemy przy generowaniu wezwań do zapłaty 

należności nierozliczonych na dzień wezwania oraz odsetek od należności rozliczonych 

(zapłaconych). Należy zwrócić uwagę na poprawne zdefiniowanie oprocentowania oraz 

okresu obowiązywania. 
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6.1.4. Majątek trwały 

Maskę dokumentów inwentaryzacji jak i dodatkowe parametry definiujemy 

w zakładce ‘Majątek trwały’. 

Rys. 20 Opcje dotyczące majątku trwałego 
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6.1.5. Urządzenia fiskalne 

Rys. 21 Parametry dotyczące urządzeń fiskalnych 
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6.1.6. Komputery 

Zakładka Komputery to lista zdefiniowanych komputerów w sieci. Poniższe okno 

przedstawia również edycję przykładowego komputera. Dla danego sprzętu przypisuje się 

również obsługiwane urządzenie jakim jest drukarka fiskalna, czytniki kart, wagi 

elektroniczne itp. 

Rys. 22 Lista komputerów w sieci 
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Rys. 23 Modyfikacja parametrów drukarki fiskalnej 

 

 

Rys. 24 Modyfikacja parametrów czytnika kreskowego 

 

 

Rys. 25 Modyfikacja parametrów wagi elektronicznej 
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6.1.7. Baza 

Zakładka ‘Baza’ jest bardzo istotna dla naszej pracy. W niej wybieramy bazę danych, 

na której będziemy pracować. Widoczne informacje bazy to: symbol, nazwa bazy oraz data 

utworzenia lub zamknięcia.  

Rys. 26 Konfiguracja baz danych 
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6.1.8. Licencja 

Zakłada Licencja służy do importu klucza licencyjnego oraz wglądu na dostępne  

w systemie moduły. 

 

Rys. 27 Informacja o licencji i import kluczy licencyjnych 

 

 UWAGA! 

Dane zapisane w kluczu licencyjnym muszą dokładnie odpowiadać danym 

wpisanym w parametrach firmy. 
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6.1.9. Dodatkowe 

Dostępna jest możliwość wyświetlania informacji definiowanej przez użytkownika 

na pulpicie aplikacji sBiznes. Pole „Select SQL danych” jest edytowalne. Jeśli chcemy 

wyłączyć ten parametr wystarczy zmienić Interwał odświeżania na 0 sekund lub usunąć 

wszystkie dane z pola ‘Select SQL danych’, a następnie uruchomić ponownie program 

sBiznes. 

Rys. 28 Parametry dotyczące wyświetlania informacji na panelu okna głównej aplikacji 

W prawym górnym rogu pulpitu będą wyświetlać się informacje zdefiniowane 

przez użytkownika, np. ilość osób na obiekcie (moduł ARENA). 

Rys. 29 Parametry dotyczące wyświetlania informacji na panelu okna głównej aplikacji 
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Dodatkowy parametr "Czy dla pola symbolu indeksu i kontrahenta filtrowanie od 

pierwszego znaku". Jest to możliwość filtrowania od pierwszego znaku bez 

autouzupełniania dla pola symbolu indeksu oraz kontrahenta.  

 
Rys. 30 Parametry dotyczące "Czy dla pola symbolu indeksu i kontrahenta filtrowanie od pierwszego znaku" 

Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas szukany tekst musi się pokrywać z 

początkiem symbolu. Podanie znaku "*" na początku powoduje szukanie w środku 

symbolu. Parametr ten ma zastosowanie przy wyszukiwaniu indeksów podczas 

dodawania nowych dokumentów: sprzedaży, wydania, przyjęcia, zakupu, zamówienia 

odbiorcy i zamówienia dostawcy. 
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6.2. Użytkownicy 

W poniższym oknie mamy możliwość dodawania nowego lub modyfikacji już 

istniejącego użytkownika nadając mu różnego rodzaju uprawnienia. 

Rys. 31 Lista użytkowników z przypisanymi uprawnieniami w systemie – poniżej szczegóły 
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Podstawowe grupy uprawnień. 

Rys. 32 Podstawowe grupy uprawnień 
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6.3. Słowniki 

Przed przystąpieniem do pracy musimy przejrzeć i zdefiniować lub zmodyfikować 

wszystkie słowniki wykorzystywane w systemie (typy płatności, magazyny, jednostki 

miary, itp.). 

 

Rys. 33 Parametry słownikowe 
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6.3.1. Jednostki miar 

 

Rys. 34 Parametry słownikowe 

Do każdej jednostki miary można dodać odpowiedni przelicznik. 

Dodano do słownika jednostek miary atrybut określający typ jednostki, np. 

Wagowa, Ilościowa, Długości, Powierzchni, Objętości lub Czasu. 
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Rys. 35 Wybór atrybutu jednostek miar 

Przygotowano słowniki do obsługi Elektronicznej Wymiany Danych (Jednostki, 

Płatności, Stawki VAT). 

 

Rys. 36 Okno edycji jednostek miar 
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Rys. 37 Okno edycji typu płatności 

 

 

Rys. 38 Okno edycji stawek VAT 
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6.3.2. Słowniki metryk 

Dodano nową funkcjonalność dodawania metryk, czyli dodatkowych specyfikacji 

do obiektów, np. dla dok. sprzedaży. Definicję metryk określa się do rodzajów 

dokumentów. 

 

Rys. 39 Okno edycji słowników metryk 

 

Rys. 40 Dostęp do opcji metryk z listy dok. sprzedaży 
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6.3.3. Magazyn 

 

Rys. 41 Okno z listą magazynów 

System umożliwia definicję dowolnej ilości magazynów, które można również zdefiniować 

jako magazyny materiałów, wyrobów lub magazyny produkcyjne. Dla każdego magazynu 

można przypisać konto księgowe. 
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Rys. 42 Okno edycji magazynu 

W oknie edycji danego magazynu system oferuje również możliwość zdefiniowania 

miejsc składowania. Można utworzyć także magazyn tzw. pozabilansowy, który nie jest 

brany do noty syntetycznej przy jej tworzeniu.  
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6.3.4. Stawki VAT 

Jest możliwość własnej definicji kodów i opisów stawek VAT na dokumencie 

sprzedaży: "Zwolniona" / "Odwrotne obciążenie" / "Nie podlega". 

 

Rys. 43 Okno edycji stawek VAT 
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6.3.5. Akcje (uruchom) 

Dodano funkcjonalność uruchomienia procedury SQL do podstawowych obiektów 

systemowych, tj. sprzedaży, zakupów, ewidencji, finansów. Opcja ta może również służyć 

do importu dokumentów. 

 

Rys. 44 Okno z listą akcji 

 

 

Rys. 45 Okno edycji akcji 
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6.4. Wydruki dokumentów 

 

Rys. 46 Wydruki dokumentów 

W tym miejscu definiujemy lub modyfikujemy wydruki dokumentów: faktury, 

zamówienia, itp. 

Wydruki kolorowe (niebieskie) możemy kopiować jako wzór. 

Raporty modyfikowalne umożliwiają nam wykonanie własnego projektu wydruku 

dokumentu.  

Zdefiniowany raport należy dodać do Menu wydruków w Sprzedaży, Magazynach 

lub Zamówieniach. 

Prawy przycisk myszki na wydrukach szarych podpowiada nam opcje do 

wykorzystania. 

 

Rys. 47 Lista licencyjnych 
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 UWAGA! 

Gotowe raporty można wczytać (import) z przygotowanego pliku (format: xml) 

 

 UWAGA! 

Każdy raport można „wyeksportować” i po modyfikacjach zaimportować ponownie 

do systemu. 

 

6.5. RODO 

Obszar definicji celów i gromadzenia pozwoleń na przetwarzanie danych 

osobowych (RODO). Dostęp do RODO warunkowany jest prawem użytkownika systemu. 

 
Rys. 48 Okno RODO 
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Rys. 49 Okno dodawania celu przetwarzania danych 

Jest możliwość dodawania zgód na przetwarzanie danych osobowych dla 

kontrahentów i pracowników, które również mogą zostać cofnięte. 

Rys. 50 Zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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Rys. 51 Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wprowadzono możliwość dodania do danych kontaktowych kontrahentów zgody 

na ich przetwarzanie. 

Rys. 52 Zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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7. OPIS IKON GŁÓWNEGO MENU 

 

Ikonki oraz ich odpowiedniki na klawiaturze: 

 - dodaj np. nowy dokument, indeks, zamiennik, kontrahent, itp. Klawisz: Insert 

 - edytuj wskazany dokument lub element, 

 - usuń wybrany (ne) element (y) np. dokument, - Klawisz: Delete 

 - podgląd wybranych (ego) elementu, np. dokumentu, 

 - twórz (generuj) raport wskazanego dokumentu - Klawisze: Ctrl+P, 

 - zatwierdź jeden lub wybrane dokumenty, 

 - odtwierdź jeden lub wybrane dokumenty {operacja odwrotna od zatwierdź} 

 - podgląd powiązań pomiędzy dokumentami. 

  - umożliwia eksport wybranych elementów do formatów: txt lub html 

- umożliwia dołączenie plików (różnych formatów) do obiektów w systemie 

 - odśwież widok np. po zmianie w ustawieniach filtru 

- umożliwia tzw. szybką sprzedaż z wykorzystaniem panelu dotykowego. 

 

Zatwierdzenie wyboru (np. wcześniej wybranych indeksów) --- klawisz Enter 

Klawisz „Space” (Spacja) – pozwala wpisywać ilości dla wybranych indeksów. 
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 UWAGA! 

Tylko aktywne (kolorowe) przyciski można wykorzystywać. Jeżeli dla danego 

dokumentu przycisk jest szary to znaczy, że nie można w danej sytuacji z niego skorzystać.  

 

8. OPIS SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH 

 

Prawy przycisk myszki– po naciśnięciu zobaczymy dostępne funkcje (aktywne  

i nieaktywne) 

Strzałki góra/dół, prawa/lewa 

Shift – Strzałka góra/dół - zaznaczanie (wybór) wielu pozycji  

Enter – wybór (np. Księgowość – Rozliczenia) 

Esc – rezygnacja (wycofanie się) z wcześniejszego wyboru 

Przeciągnij i upuść (Drag &Drop) 

Ctrl+C, Ctr+V    kopiuj, wklej 

Shift+Ctrl+C – kopiowanie wskazanego strzałką pola obiektu, np.: symbol, kwota, itp. 

(Kontrahenci – Rozliczenia) 

Ctrl+A – zaznacz wszystko 

Ctrl+P – drukuj.   Także w zależności od potrzeby „podgląd” lub „utworzenie dokumentu 

PDF” 

Ctrl+N – kolejna pozycja indeksu/dokumentu (jeżeli nie zostanie zdefiniowane inaczej 

w parametrach) 

Insert – dodaj       

Delete – usuń  

Aktywne ikonki - kolorowe 

Nieaktywne ikonki – szare  

Aktywne raporty – po wejściu w odpowiednie menu. 
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Aby sprawdzić czy dane pole jest aktywne – klikamy prawym przyciskiem myszki  

w pustym polu – patrz: przykład poniżej. 

 

Rys. 53 Widok okna - z bazą indeksów 

 

 

Rys. 54 Widok okienek - prawy przycisk myszy 

W tym miejscu możemy wprowadzić 

zamienniki dla wybranych indeksów 
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Rys. 55 Przykładowy widok okienek - prawy przycisk myszy 

 

 UWAGA! 

Tylko aktywne (kolorowe) przyciski można wykorzystywać. Jeżeli dla danego 

dokumentu przycisk jest szary to znaczy, że nie można w danej sytuacji z niego skorzystać.  
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9. ZMIANA NUMERACJI DOKUMENTÓW 

 

Każdemu dokumentowi możemy zmienić wcześniej automatycznie nadany numer. 

Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na numerze (przykład poniżej – rys. 365), 

który chcemy zmienić i pojawi się nam okienko rys. 366, na którym dokonujemy zmiany. 

 

Rys. 56 Przykładowy numer dokumentu. 

 

 

Rys. 57 Widok okienka - zmiana numeracji dokumentu 

 

 UWAGA! 

Należy pamiętać o zachowaniu porządku (chronologia) w numeracji dokumentów.  

Użytkownicy odpowiadają za prawidłową numerację dokumentów w systemie.  
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10. DEFINICJE I USTAWIENIA W PARAMETRACH PROGRAMU 

 

W Menu „Administracja – parametry systemu” należy ustawić takie parametry, 

które będą określały działania aplikacji. Możliwy jest np. wybór kolorów (kalkulatora, 

statusów dokumentów, itp.).  

Poniżej zakładka do definicji parametrów dokumentów Sprzedaży. 

Rys. 58 Widok okna  z parametrami dokumentu sprzedaży 
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Rys. 59 Widok okna   z parametrami rozliczeń 

System umożliwia kontrolę rozliczeń z kontrahentami (dostawcami i odbiorcami). 

Możemy na bieżąco kontrolować stan naszych Należności i Zobowiązań.  
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Przykład ustawień parametrów dotyczących Księgowości 

Rys. 60 Widok okna z parametrami Księgowości 

Zapisy księgowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem Książki Przychodów  

i Rozchodów jak i pełnej księgowości. W zależności od wariantu ustawiamy odpowiednie 

parametry w zakładce Księgowość.  
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11. PRZYKŁAD USTAWIEŃ PARAMETRÓW SYSTEMOWYCH 

 

Rys. 61 Widok okna   z parametrami systemowymi 

Aby bezpiecznie wykonywać kopie archiwalne musimy określić miejsce, gdzie plik 

kopii będzie zapisywany. W tej zakładce określamy także kolory widoku dokumentów  

w zależności od Statusu (Roboczy, Zatwierdzony, Zaksięgowany lub Nieaktywny) 

 

 UWAGA! 

Kopia zapasowa będzie wykonywana tylko przy prawidłowym wpisaniu ścieżki 

dostępu, np. D:\kopia 

Należy prawidłowo wskazać miejsce (folder) zapisu plików przepisanych 

(podpiętych) do obiektów w programie (dokumenty, indeksy, kontrahenci itp.) – np.: 

D:\kopia\pliki 

Program będzie sygnalizował błędy przy próbie zatwierdzenia wprowadzonych 

parametrów. 
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 UWAGA! 

Jeżeli nie będziemy korzystać z operacji walutowych lub nie mamy dostępu do 

internetu pole „Link do pobierania kursu walut” należy pozostawić nie wypełnione (puste). 

Pole to może zostać uzupełnione w terminie późniejszym, gdy już będziemy korzystać  

z opcji walutowych. 

Folder aktualizacji aplikacji służy do wgrywania plików, które będą uruchamiać 

wykonywania „update” aplikacji 
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12. URUCHAMIANIE APLIKACJI W SIECI LOKALNEJ  

 

Procedura konfiguracji dostępu do serwera SQL (dla wielu instancji) umożliwiająca 

pracę w sieci. 

 UWAGA! 

 Istnieje wiele scenariuszy i opcji konfiguracji. Celem poniższego opisu jest 

przybliżenie tego tematu. Natomiast każdy powinien dostosować konfigurację do warunków 

w jakich instaluje serwer SQL. W przypadku pytań prosimy o kontakt.  

Sprawdzenie konfiguracji serwera SQL. 

1. Na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer SQL, uruchamiamy 

narzędzie SQL Server Configuration Manager. 

 Program SQL Server Configuration Manager jest instalowany wraz z 

instalacją programu SQL Server. SQL Server Configuration Manager to 

przystawka Microsoft Management Console, która jest dostępna z menu 

Start lub może być dodana do dowolnego innego ekranu Microsoft 

Management Console. Microsoft Management Console (mmc.exe) używa 

pliku SQLServerManager<version>.msc Będziemy potrzebować 

odpowiedniej wersji SQL Server Configuration Manager do zarządzania tą 

konkretną wersją SQL Server. Ścieżki do ostatnich pięciu wersji, gdy system 

Windows jest zainstalowany na dysku C. 

 SQL Server 2022   C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager16.msc 

 SQL Server 2019   C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager15.msc 

 SQL Server 2017   C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc 

 SQL Server 2016   C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc 

 SQL Server 2014 (12.x)  C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc 

 SQL Server 2012 (11.x)  C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc 

 

2. W panelu po lewej stronie wybieramy gałąź SQL Server Network 

Configuration / Protocols for [nazwa konkretnej instancji serwera SQL]. 

 

W poniższym przykładzie na liście znajdują się dwie instancje serwera SQL: 
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- MSSQLSERVER to domyślna instancja  

- SQL19 to inna instancja 

 

 

3. Jeśli baza systemu sBiznes znajduje się w domyślnej instancji serwera SQL, 

to aby otrzymać do niej dostęp poprzez sieć należy: 

• Włączyć protokół TCP/IP dla tej domyślnej instancji 

 

• W Zaporze systemu Windows (Zapora Windows Defender) należy w 

Regułach przychodzących zezwolić na połączenie dla protokołu TCP 

na porcie 1433 (szczegóły zostały opisane na stronie 65) 

• Wykonać restart komputera bądź restart wymienionych usług 

 

4. Jeśli baza systemu sBiznes znajduje się w innej instancji niż domyślna to 

należy tak jak poprzednio: 

• W panelu po prawej stronie sprawdzamy, czy dla tej konkretnej 

instancji protokół TCP/IP jest aktywny, tj. czy w kolumnie Status 

ustawiona jest pozycja Enabled. Jeśli protokół jest wyłączony 
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(Disabled), włączamy go przywołując menu podręczne i wybieramy 

pozycję Enable. 

 

• Jeśli usługa SQL Server Browser jest zatrzymana to należy ją 

uruchomić. Dodatkowo przestawiamy opcję, aby usługa ta startowała 

automatycznie wraz z systemem Windows. 

 

 

• W Zaporze systemu Windows (Zapora Windows Defender) należy w 

Regułach przychodzących zezwolić na połączenie: 

 - dla protokołu UDP na porcie 1434 (według opisu na stronie 68) 

 - dla Programu z odpowiednią ścieżką do serwera SQL, np. 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQL19\MSSQL\Binn\sqlservr.exe 
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Ścieżkę do programu można odczytać bezpośrednio z okna Usług. 
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• Wykonać restart komputera bądź restart wymienionych usług 

 

Uwaga! 

W tym przypadku do Zapory systemu Windows została dodana pełna 

ścieżka do pliku wykonywalnego danego serwera SQL z tego względu, że 

port TCP dla danej instancji jest przydzielany dynamicznie. 
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Inne rozwiązanie. 

Jeśli nie chcemy dodawać do Zapory systemu Windows reguły do programu 

ze ścieżką do serwera SQL to należy: 

- dla danej instancji, we właściwościach protokołu TCP/IP i sekcji IPALL 

usunąć wpis w polu TCP Dynamic Port i podać numer tego portu w polu 

TCP Port. 

- w zaporze systemu Windows, w regułach przychodzących dodajemy dla 

protokołu TCP ten wcześniej wprowadzony port 

Uwaga! 

Należy pamiętać, że jeśli instalujemy po raz pierwszy system sBiznes za pomocą 

instalatora sBiznesTools gdzie narzędzie automatycznie zainstaluje nam serwer 

SQL, odtworzy domyślną bazę danych i przygotuje folder z plikami 

wykonywalnymi, tj. sBiznes.exe to baza danych sBiznes będzie znajdować się w 

instancji serwera SQL: [nazwa_serwera_SQL]\sBiznes. 

https://sbiznes.azurewebsites.net/slink.aspx?linkID=00010
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Konfiguracja Zapory systemu Windows na komputerze, na którym zainstalowany jest 

serwer SQL (dla Windows 8/10). 

1. W systemie Windows wybieramy: Panel sterowania / System i 

zabezpieczenia / Zapora Windows Defender. 

 

 

 

W bocznym menu wybieramy pozycję Ustawienia zaawansowane. 

Wyświetli się okno Zapora Windows Defender z zabezpieczeniami zaawansowanymi. 

 

2. W panelu po lewej stronie wybieramy pozycję Reguły przychodzące, a 

następnie w panelu po prawej stronie polecenie Nowa reguła. 
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3. W oknie Kreator nowej reguły ruchu przychodzącego definiujemy regułę 

zezwalającą na połączenia za pomocą protokołu TCP na porcie 1433: 

• Wybieramy typ reguły – zaznaczamy opcję Port i klikamy przycisk 

Dalej. 

• Określamy protokoły i porty – wybieramy protokół TCP i 

wprowadzamy numer portu (1433). Klikamy przycisk Dalej. 

 

 

 

• Określamy akcję do wykonania dla tworzonej reguły – wybieramy 

opcję Zezwalaj na połączenie. Klikamy przycisk Dalej. 
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• Określamy profile, których dotyczy reguła – pozostawiamy 

zaznaczone wszystkie trzy opcje (Domena, Prywatny, Publiczny). 

Klikamy przycisk Dalej. 

 

 

 

• Wprowadzamy nazwę tworzonej reguły (np. SQL 1433) i klikamy 

przycisk Zakończ. 
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Utworzona reguła pojawi się w oknie Zapora Windows Defender z 

zabezpieczeniami zaawansowanymi na liście reguł przychodzących. 

 

 

4. Dodajemy drugą regułę dla ruchu przychodzącego zezwalającą na 

połączenia za pomocą protokołu UPD na porcie 1434. Dla reguły tej 

możemy wprowadzić nazwę, np. SQL 1434. 

Postępujemy analogicznie jak przy tworzeniu poprzedniej reguły. 
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Uzupełnienie dokumentacji: 

 Pełna dokumentacja w języku angielskim dotycząca konfiguracji zapory 

systemowej Windows dostępna jest pod adresem: Configure the Windows 

Firewall to allow SQL Server access 

 

 

  

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/configure-the-windows-firewall-to-allow-sql-server-access?view=sql-server-ver15
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/configure-the-windows-firewall-to-allow-sql-server-access?view=sql-server-ver15
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13. URUCHAMIANIE APLIKACJI NA STANOWISKACH ROBOCZYCH 

 

 

Rys. 62 Panel logowania 

Uruchamiamy aplikacje sBiznes z parametrem „-a” i kolejno: 

❖ Wskazujemy nazwę bazy danych ( np.: sBiznes) 

❖ Nazwę Serwera/komputera (np.: SSQL) 

❖ Możemy wpisać  (ale nie koniecznie) nazwę użytkownika np.: sa i hasło (np. 

sa). 

Aplikację sBiznes można również uruchamiać z parametrami „-u” „-p” wpisując 

bezpośrednio po literkach „u” i „p” odpowiednie dane – bez spacji (przykład: -ukk –pxyz12, 

gdzie kk –nazwa użytkownika, xyz12 – hasło użytkownika) 

Umożliwi nam to bezpośrednie uruchamianie programu bez wpisywania 

użytkownika i hasła. 

 UWAGA! 

Ze względów bezpieczeństwa powyższy wariant uruchamiania należy stosować 

wyłącznie wtedy, gdy na danym komputerze pracuje jedna osoba i nie ma zagrożenia 

dostępu do danych przez osoby nieuprawnione. 



  

Parametry systemu: Administracja  71 

 UWAGA!  

Pierwsze logowanie do systemu to: Login: admin , Hasło:  admin. 

14. ZMIANA TŁA PROGRAMU 

 

W programie sBiznes istnieje możliwość zmiany tła. Wystarczy, że do głównego 

katalogu programu dodamy obraz o nazwie „tlo” z rozszerzeniem „.png”. 

 

Rys. 63 Folder główny 

 

Rys. 64 Program po zmianie tła 

Tutaj wklejamy nasz plik 

z obrazkiem: tlo.png. 

Przykładowy widok po 

zmianie tła. 
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W wersji wielozakładowej można dla każdego zakładu przypisać wybrany obrazek. 

W katalogu głównym obrazki oznaczamy nazwą bazy danych: np.:  tlo_sBiznes003.png, 

tlo_sBiznes005.png , itp.   
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15. 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 

 

16. 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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