
Brioxin ja Holvin yhteistyö digitalisoi yrittäjän kirjanpidon
Uudet digitaaliset työkalut muuttavat kirjanpidon käytäntöjä yrittäjän hyödyksi: Brioxin ja Holvin yhteistyö tuo yrittäjille lisää
itsenäisyyttä ja varmuutta oman talouden suhteen. Verkkopohjaisia kirjanpidon palveluja tuottava Briox ja taloushallinnon
työkalut, kuten yritystilin ja Mastercard - kortin tarjoava Holvi tuovat yrittäjien saataville koko taloudenhallinnan ja kirjanpidon
paketin. Kirjanpitoaineiston siirtäminen Holvista Brioxin kirjanpitoalustaan hoituu kätevästi napin painalluksella, jolloin yrittäjä
näkee koko ajan, missä mennään talouden ja kirjanpidon suhteen.

Yhteistyö mahdollistaa yrittäjille lisää itsenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä oman kirjanpidon tekoon.

Jos yrittäjä haluaa hoitaa kaiken itse, hän saa Holvilta yritystiliin yhdistetyt taloudenhallinnan työkalut ja Brioxilta alustan kirjanpitoon.

Jos yrittäjä sen sijaan haluaa käyttää tilitoimiston palveluja, Brioxin alusta yhdistää yrittäjän ja kirjanpitäjän yhteiseen käyttöliittymään ja
lisää kirjanpidon läpinäkyvyyttä.

Eroon kirjanpitäjälle maksetuista turhista tunneista

Yrittäjän kirjanpidon tekeminen on perinteisesti ollut raskas ja kallis prosessi, mikä on osaltaan nostanut yrittäjyyden kynnystä.
Helppokäyttöiset digitaaliset ratkaisut yrittäjän taloudenhallinnan helpottamiseen ovat tärkeä työkalu pk-sektorin kehittämiseen. Perinteisessä
mallissa yrittäjä on ollut riippuvainen kirjanpitäjästään saadakseen tietoonsa liiketoimintansa tilanteen edelliseltä kuukaudelta. Holvin ja Brioxin
yhteistyön myötä yrittäjällä on koko ajan reaaliaikainen kuva missä mennään, kuitit tallennettuna oikeisiin kirjanpidon kategorioihin ja ALV-
saldo ajan tasalla.  Tämän yhteistyön myötä kirjanpitäjän rooli muuttuu myös enemmän yrittäjän "neuvonantajaksi" sen sijaan, että tämä
käyttäisi aikaansa esimerkiksi kuittien tallentamiseen. Näin yrittäjä ei maksa turhasta työstä kirjanpitäjälle. Näppärät uudet digitaaliset palvelut
kuten Holvi ja Briox tukevat yrittäjyyden matkaa, ja yrittäjä voi hoitaa yrityksen taloutta itse entistä enemmän ja nopeammin.

”Yhdessä Briox ja Holvi voivat tarjota sekä tilitoimistoille että yrityksille kokonaispaketin, jota markkinoilla ei ole ennestään ollut tarjolla. Me
uskomme, että meidän tehtävämme on luoda tulevaisuuden ratkaisuja asiakkaillemme. Vanhanaikainen ajattelu suljetuista ohjelmistosta on
historiaa,” kertoo Brioxin maajohtaja Teemu Kaski.

Kun taloudenhallinnassa ja kirjanpidossa hyödynnetään tehokkaita työkaluja, myös kustannukset yrittäjälle pysyvät pienempinä. Brioxin
kumppaniverkostosta löytyy digitaalisia tilitoimistoja, jotka hyödyntävät tehokkaasti sähköisiä järjestelmiä.

Holvin perustivat suomalaiset yrittäjät, jotka halusivat helpottaa yrittäjän arkea. Holvin toimitusjohtaja Antti-Jussi Suominen kommentoi
yhteistyötä seuraavasti:

“Holvin ja Brioxin yhteistyö helpottaa erityisesti pienyrittäjän arkea. Kirjanpitoaineiston siirtäminen Holvista Brioxiin hoituu kätevästi napin
painalluksella - halutessaan yrittäjä voi entistä helpommin tehdä koko kirjanpidon itse, säästäen näin aikaa ja rahaa ydintoimintansa
kehittämiseen. Tämä on yrittäjän arjen digitalisaatiota konkreettisimmillaan.”

Lisätietoja antavat:

Teemu Kaski / Briox, +358(0) 505738385, teemu.kaski@briox.fi

Elina Räsänen/ Holvi,  +358 (0) 50 3888 207 elina@holvi.com

Briox Oy kehittää ja myy sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tilitoimistoille Suomessa, Saksassa ja
Englannissa. Ohjelmatarjonta käsittää mm. sähköisen kirjanpidon, laskutuksen, ostotilaukset, CRM ja tuntikirjanpidon. Briox on täysin
verkkopohjainen ja käyttävissä miltä tahansa internetiin kytketyltä laitteelta.

Holvi on uudenlainen yrittäjille ja freelancereille suunniteltu yritystili, joka yhdistää kaikki yrittäjän liiketoimintatyökalut ja sähköisen
taloudenhallinnan yhteen käyttäjäystävälliseen palveluun. Holvi on osa espanjalaista BBVA-pankkikonsernia, ja toimintaa on tällä hetkellä
Suomessa, Saksassa ja Itävallassa sekä yhteistyösopimus Viron e-Residency-ohjelman kanssa. www.holvi.com


