
Przeniesienie firmy pomiędzy dwoma programami Moje Biuro

Przenosząc dane pomiędzy dwoma programami musimy upewnić się, że oba mają taką samą wersję oraz 
wydanie aby uniknąć problemów z kompatybilnością danych oraz programu.

Proces przenoszenia danych firmy można podzielić na 3 grupy : katalog firmy, katalog Vat, katalog(i) Pit.

Jeżeli chodzi o sam katalog firmy, to :
1. W programie docelowym zakładamy nową firmę, która zostanie zapisana w wybranym przez pro-

gram katalogu, przykładowo Firma.052 (na końcu tej wiadomości piszę jak sprawdzić nazwę katalo-
gu gdyby nie było to jasne).

2. W programie źródłowym ustalamy podobnie jak powyżej katalog, w którym zapisana jest przenoszo-
na firma, powiedzmy, że będzie to Firma.013.

3. Kopiujemy zawartość katalogu Firma.013 z komputera źródłowego i wklejamy do katalogu 
Firma.052 na komputerze docelowym. Takie kopiowanie zapewni nam przeniesienie danych ale ra-
zem z danymi kopiowane są także 2 pliki konfiguracyjne :

a. Fir_XCFG.xml – zawiera mi.in listy (środków trwałych, kontrahentów, itd.) i może być kopio-
wany bez dodatkowych czynności.

b. Fir_xini.xml – zwiera m.in. informacje o nazwie katalogu firmy i z tego powodu może zajść 
potrzeba jego ręcznej edycji, w tym celu :

b.i. Otwieramy plik jakimś edytorem plików tekstowych (może być notatnik).
b.ii. Odnajdujemy tekst <PRZENIES>, w naszym wypadku znajdziemy linijkę 

<PRZENIES>FIRMA.013</PRZENIES>, w której trzeba będzie zmienić numer katalo-
gu z 013 na 052. 
UWAGA!!! W tym wypadku założono, że dane z rejestrów danej firmy (tutaj 013) 
przenoszone były do KPiR tej samej firmy (czyli 013) – jest to najczęstszy układ, więc
ten wariant został opisany.

b.iii. W pliku konfiguracyjnym znajduje się także informacja o lokalizacji katalogu z po-
przedniego roku, która będzie nieprawdziwa na nowym komputerze. Dla porządku 
należałoby ją także usunąć : szukamy tekstu <PLUS>, przechodzimy do linijki poni-
żej, w której przykładowo może znajdować się : <SCIEZKA>c:\Brit\Moje 
biuro\2015\Arkusze\FIRMA.013</SCIEZKA>, po naszej interwencji pozostanie 
<SCIEZKA> </SCIEZKA>.

Jeżeli chodzi o katalog Vat i Pit, to najmniej zamieszania będzie gdy utworzy się je standardową metodą 
mają już skopiowane dane firmy.
Trzeba jednak pamiętać o ewentualnych danych, które należy uzupełnić na podstawie zapisów 
ubiegłorocznych, przykładowo w zestawieniu podatku Vat być może trzeba będzie uzupełnić kwotę 
nadwyżki z roku 2015 (najlepiej porównać sobie zestawienie z programu na komputerze źródłowym oraz 
docelowym).

Jak sprawdzić w jakim katalogu znajduje się firma : aby uniezależnić się Excel’a w którym pracujemy (różne 
menu dla wersji przed i po Excel’u 2007) można po wejściu do firmy (vat lub pitu) nacisnąć klawisz F12 i 
sprawdzić w oknie nawigacyjnym gdzie się znajdujemy.
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