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PRESSMEDDELANDE 

BRIOX LANSERAR EN NY PRODUKT TILL REDOVISNINGSBRANSCHEN 

Briox erbjuder sedan tidigare konceptet Briox Byråpartner, där ca 60 
redovisningsbyråer i Finland hittills anslutit sig för att få möjlighet att använda Briox 
program för sina kunders administration till förmånliga villkor. 

Nu lanseras konceptet Briox Byråpartner Pro där syftet är att byråerna i högre 
utsträckning ska börja samarbeta med sina kunder kring deras administration. Som 
ett led i denna ambition har Briox under våren utvecklat en helt ny produkt, Briox 
Portal, som blir navet för samarbetet mellan en redovisningsbyrå och deras kunder. 

Jens Collskog, styrelseledamot och affärsutvecklare hos Briox berättar: 
  

Med Briox Portal kan våra byråkunder samarbeta med sina kunder på ett nytt, modernt och 
effektivt sätt. I portalen samlas alla dokument som rör varje kunds administration, man kan 
enkelt kommunicera mellan konsult och kund, och via integrationer kan man nå alla system som 
används för kundens administration. I behörighetssystemet som ingår kan man också enkelt 
sätta upp exakt vilka användare som ska ha tillgång till vilka funktioner och vilken information. 
Det gör att en byrå kan skräddarsy samarbetet med varje kund efter överenskommelse med 
respektive kund. Kunden kan sedan själv vara delaktig i sin administration genom att exempelvis 
attestera leverantörsfakturor, registrera dagskassor eller sköta kundfaktureringen. 

  
Med Briox Portal blir redovisningsbyråerna mer moderna och effektiva, vilket gör dem mer attraktiva 
för småföretagare som vill ha flexibla och kostnadseffektiva lösningar för sin administration. 
Företagaren får bättre kontinuerlig kontroll över sin ekonomiska status och kan själv välja vilka delar 
av företagets administration han eller hon vill vara delaktig i. För Briox innebär detta ett närmare 
samarbete med redovisningsbyråerna och högre licensintäkter per kund. 
  

Vi har redan diskussioner igång med flera redovisningsbyråer i Finland kring vårt nya koncept 
och vi hoppas kunna välkomna flera av dem som Briox Byråpartner Pro inom kort säger Jens 
Collskog.  

 
För ytterligare information vänligen kontakta:  

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) 
Tel: +46 708 157 200 
Email: johan.rutgersson@briox.se  

Briox AB i korthet 
Briox AB utvecklar och säljer affärssystem till små och medelstora företag och till redovisnings- och 
revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, 
fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator 
eller enhet som helst.  


