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Nytt i Briox  

Dashboard 

Menyval vid stor skärm 
Nu som standardinställning vid stor skärm (över 1600 pixlar) kommer menyn visas hela tiden. 
Tycker du menyn tar för stor plats så ändrar du detta under Ditt konto på höger sida. Dra knappen 
till vänster så den blir grå så kommer menyn bli mindre när du inte arbetar i menyn. 
 
 

 
 
Var: Dashboard 

 

Bokföring 

Spara verifikationer som utkast 
Nu finns möjligheten att spara nya verifikationer som utkast. Detta underlättar ifall du arbetar med 
en större verifikation och måste avbryta av någon anledning innan du är färdig. Vid senare tillfälle 
kan du återgå till där du slutade och fortsätta utan att behöva oroa dig över att du förlorat allt eller 
gjort några misstag. 
När du trycker på Spara så kommer en notifikation upp och meddelar att verifikation är sparad 
under utkast. Nu ligger verifikatet i listan i Utkast under Filtrera serie. 
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Var: Bokföring – Verifikationer 

 

Kopiera verifikation 
Att kopiera en verifikation är en tidsbesparande funktion om du bokför liknande verifikationer. Nu 
går det i Briox att kopiera dina manuella verifikationer. När du kopierar en verifikation följer all 
data med förutom datum som istället blir dagens datum. 
 

 
 
Var: Bokföring – Verifikationer 
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Leverantörsfaktura, Inköp, Offert, Kundorder, Fakturering 

Listinställningar finns nu på flera ställen i programmet 
I vår listvy har vi snabbinställningar på högersidan (kugghjulet). Denna snabbinställning har vi lagt 
till på flera ställen i programmet. När du klickar på kugghjulet öppnas ett fönster upp för 
listinställningar. Här har vi uppdaterat och lagt till fler valmöjligheter.  
 

 

 

Klienthanterare 

Ändra färg i Toppmeny 
Nu har vi även lagt till så det går smidigt för dig som redovisningsbyrå att byta färg på vår 
Toppmeny i klienthanteraren. Detta gör du enkelt under Inställningar - Klienthanterare - Tema och 
Toppmeny färg.  
 

 
 

Var: Inställningar - Klienthanterare -  Tema 
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https://fi.briox.services/help/releasedocuments/sv_SE/Release%2016.2/Snabb%20Listinstallning.pdf

