Katalog Firm wersja 1.0.75.0 – instrukcja obsługi
Program umożliwia wyświetlenie wszystkich rekordów znajdujących się w bazie lub wyszukanie rekordów na
podstawie wybranych kryteriów. Znalezione rekordy można wyeksportować do pliku w celu dalszego przetwarzania
w systemach i aplikacjach Klienta.
Uruchomienie
Program nie wymaga instalacji. Wystarczy włożyć płytę do stacji DVD komputera i uruchomić plik katalog.exe,
(w niektórych systemach może on zostać uruchomiony automatycznie). Można także skopiować całą zawartość
płyty do wybranego folderu na lokalnym dysku twardym i uruchomić plik katalog.exe. UWAGA! Proszę
zapoznać się z treścią licencji w sprawie ograniczeń dotyczących tworzenia kopii tego oprogramowania!
Wyszukiwanie szybkie
Wyszukiwanie szybkie możliwe jest na podstawie kryteriów:
1) statusu firmy: tylko istniejące, tylko wykreślone z rejestru lub wszystkie;
2) całego numeru NIP (10 cyfr);
3) całego numeru REGON (9 cyfr), program nie obsługuje REGON-ów 14-cyfrowych;
4) całego kodu PKD lub jego pierwszych 2 lub 4 znaków (nie licząc przecinków):
a. firmy, dla którego ten kod PKD jest działalnością przeważającą;
b. firmy, dla którego ten kod PKD jest działalnością przeważającą lub pozostałą
5) wybranego województwa, powiatu lub gminy, w której znajduje się:
a. siedziba główna firmy;
b. adres do korespondencji;
c.

dowolna placówka firmy, w tym siedziba.

6) wybranej miejscowości, w której znajduje się:
a. siedziba główna firmy;
b. adres do korespondencji;
c.

dowolna placówka firmy, w tym siedziba.

7) całego lub początkowych cyfr kodu pocztowego adresu, w którym znajduje się:
a. siedziba główna firmy;
b. adres do korespondencji;
c.

dowolna placówka firmy, w tym siedziba.

Wyszukiwanie szybkie nie obejmuje nazwy firmy, jej podanie spowoduje uruchomienie wyszukiwania pełnego!.
Pola niekompletnie wypełnione (np. 8 cyfr w polu REGON, jeden znak w polu PKD, itp.) są traktowane jako
niewypełnione i nie są brane pod uwagę przy wyszukiwaniu.
Wciśnięcie przycisku „Szukaj” bez podania jakichkolwiek kryteriów spowoduje wyświetlenie całego zbioru.
Wyszukiwanie pełne
Wyszukiwanie pełne jest możliwe na podstawie nazwy firmy lub jej dowolnego fragmentu. Brane pod uwagę są
tylko litery i cyfry. Nie jest rozróżniana wielkość liter ani polskie znaki diakrytyczne. Przykładowo, podmiot Firma
Usługowa „XYZ” zostanie odnaleziony gdy podamy zapytanie FIRMA USLUGOWA XYZ. Musi zostać zachowana
kolejność wyrazów a więc nie znajdziemy firmy PHU XYZ Jan Kowalski gdy podamy zapytanie Jan Kowalski
PHU XYZ (ale znajdziemy tę firmę gdy podamy tylko PHU XYZ gdyż taki fragment w całości występuje).
Jeśli oprócz nazwy podano również pozostałe kryteria, program najpierw wykona wyszukiwanie szybkie
a następnie wyszukiwanie pełne, tylko na tych rekordach, które mogą pasować. Wyszukiwanie pełne można
zatrzymać w dowolnym czasie.
Łączenie kryteriów
Można wyszukiwać dane podając jednocześnie wiele kryteriów, spośród wymienionych powyżej. Do wyboru są
dwie opcje w polu „Warunki”:
1) „I” – brane są pod uwagę tylko takie firmy, które spełniają łącznie wszystkie zadane kryteria.
2) „LUB” – brane są pod uwagę firmy, które spełniają przynajmniej jedno kryterium.

Przykład łączenia dwóch kryteriów: lokalizacja firmy i 2 pierwsze znaki PKD:
I

LUB

Wyświetlenie szczegółów
Aby wyświetlić pełny zestaw danych jakie są w bazie na temat znalezionej firmy, należy zaznaczyć pozycję na
liście i wybrać przycisk „Szczegóły”. Można także kliknąć dwukrotnie element listy.
Zakładki „Placówki”, „Kontakt”, „Zakazy”, „Upadłość” są wyświetlane tylko dla niektórych rekordów, które mają
wypełnione odpowiednie pola.
Eksport danych
Wszystkie znalezione firmy (widoczne na liście) można zapisać do pliku XML lub CSV wybierając przycisk
„Eksportuj”. Zapis przebiega w takiej kolejności jakiej firmy widoczne są na liście. Operację można przerwać
w dowolnym czasie, wówczas plik wynikowy będzie zawierał część rekordów.
Pola CSV rozdzielone są średnikami i ujęte w cudzysłowy przy czym jeśli cudzysłów występuje w wartości pola (np.
w nazwie firmy), jest on zapisany dwukrotnie (””).Plik CSV zawiera wiersz nagłówka!
Kompletność danych
NIP i REGON
W bazie danych mogą występować firmy, przy których brakuje numeru NIP, REGON lub obu tych numerów. Taka
sytuacja może mieć miejsce w dwóch przypadkach:
1) Firma została zarejestrowana przed 1 lipca 2011 r. w gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG),
która została potem przeniesiona do scentralizowanego systemu CEIDG. W zakresie EDG każda gmina
stosowała własne środki techniczne a podczas migracji mogły pojawić się błędy i nieścisłości.
2) Firma została zarejestrowana w dniu aktualizacji bazy lub bardzo niedawno przed tą datą. Przy rejestracji
nowej firmy, CEIDG przesyła do zewnętrznych systemów MF i GUS żądanie nadania numerów NIP
i REGON. Po otrzymaniu tych numerów (co trwa zazwyczaj kilka dni) system CEIDG uzupełnia wpis.
Kody TERYT
Część adresów w bazie nie ma przypisanych kodów TERYT. Taka sytuacja ma miejsce gdy nie rozpoznano nazwy
danego województwa, powiatu, gminy lub miejscowości. Ponadto sporadycznie zdarzają się adresy bez sensu typu
„place i targowiska”, „w miejscu wyznaczonym u klienta”, „teren całego kraju”, itp.
Dane kontaktowe
Dane pochodzą wyłącznie z oficjalnych rejestrów urzędowych, produkt nie zawiera danych z baz prywatnych typu
Panorama Firm, itp. Zatem zakres danych jest taki, jaki firma zgłosiła do rejestru. Tylko niektóre firmy przekazały
adres e-mail i adres strony internetowej a jeszcze mniej firm podało numer telefonu i faksu.

