
Program Faktura iBiznes

(struktura danych)



1. Wstęp

Pismo zawiera uproszczony opis struktury bazy oraz sposób wymiany danych 
programów z serii iBiznes z zewnętrznymi systemami informatycznymi. 
Przeznaczone jest dla administratorów systemów zobowiązanych do prowadzenia 
dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych.

2. Przechowywanie i wymiana danych

Program iBiznes współpracuje z bazami opartymi o Microsoft SQL Server, 
MySQL oraz w przypadku systemów jednostanowiskowych bazy MS Access.
Ze względu na powyższą specyfikę bazy danych mogą znajdować się na 
zewnętrznych serwerach jak i w sieciach lokalnych. W przypadku wersji 
jednostanowiskowej na dysku twardym komputera lub w wersjach mobilnych również
na zewnętrznych nośnikach, np. pamięci USB.

Dane z programów zawarte są również w archiwach, tzn. niezależnie od 
użytkowanej bazy danych w programie kopia bezpieczeństwa wykonywana jest w 
formie spakowanego pliku *.MDB). Dane w archiwum jak i bazach użytkowanych 
podczas bieżącej pracy są identyczne (na moment wykonania).

Do systemów z serii iBiznes dane osobowe mogą być wprowadzane poprzez:
 importowane z zewnętrznych systemów poprzez pliki XLS
 wprowadzanie „ręczne” przez zalogowanego operatora programu
 w przypadku firm poprzez skopiowanie ich danych bezpośrednio z serwerów 

GUS



3. Schemat przepływu danych w iBiznes
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4. Przechowywane dane

W poniższych tabelach przedstawione są dane osobowe w programach z serii 
iBiznes.

4.1. Tabela KLIENCI

Tabela zawiera dane teleadresowe, nazwy oraz adresy skrzynek mailowych 
zarówno kontrahentów firmy jak i osób fizycznych.

Kolumny Znaczenie pól

ID ID kontrahenta (również data zapisu do bazy)
Alias Nazwa skrócona
nazw Nazwa długa
Ulic Ulica

kodP Kod pocztowy
Mias Miasto 
NIP NIP kontrahenta
Reg Regon
t1 Telefon 1
t2 Telefon 2
tk Telefon komórkowy

mail Adres email
WWW Strona www kontrahenta
notk Dodatkowe informacje o kontrahencie
UZ Operator programu tworzący wpis



4.2. Tabela OSOBY

Tabela zawiera dane teleadresowe, imiona, nazwiska oraz adresy skrzynek 
mailowych osób powiązanych z firmami.

Kolumny Znaczenie pól

ID ID osoby (również data zapisu do bazy)
Alias Nazwa skrócona
Imie Imię

Nazw Nazwisko
Ulic Ulica

kodP Kod Pocztowy
Mias Miasto
T1 Telefon 1
T2 Telefon 2

Mail E-mail
UZ Operator wpisujący osobę do bazy
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