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Nytt i Briox  
Inställningar 

Briox Prenumeration 
Vi har nu lagt till en ny sida där du som systemadministratör kan hantera er prenumeration 
hos oss. Här kan du enkelt uppdatera din betalningsplan och få en tydlig översikt över 
kommande faktureringsperiod.  

Leverantörsfaktura 

Två stegs fakturagranskning 
Betalattest i leverantörsfaktura har nu utökats med två extra steg av fakturagranskning. 
De två stegen är kopplade till betalattest och kan bara aktiveras om betalattest är aktiverad 
under inställningar. 

 

De två stegen av fakturagranskningen kan göras före eller efter bokföringsattest men 
måste alltid göras före betalattest. 
Fakturagranskningsstegen har användarbehörighet för varje steg så att varje steg kan 
kopplas till olika användare. 

 

Om användare har tillgång till flera eller alla stegen i kedjan för granskningen, har vi lagt till 
en extra säkerhetsnivå som säger: "Fakturagranskning - en  åtgärd" 
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När rutan är markerad får användarna endast göra en enskild åtgärd i granskningen trots att 
användaren har användarrättigheter för flera steg i godkännandet. 
 
För att funktionaliteten ska fungera så kontrollerar vi vad som ska göras och vem som får 
utföra granskningen. Det loggas längst ner på sidan vem som faktiskt har gjort de olika 
stegen och sedan tillåter dem inte att göra någonting annat. 
 

Nytt API  

Bättre modernt API i Briox  
Briox släpper ett nytt modernt REST API och ny modern dokumentation som kommer att 
underlätta utvecklingsprocessen att integrerar med Briox eller från Briox. Syftet är att Briox 
kunder ska kunna tredjepartsanpassa Briox efter sina önskemål för att underlätta sitt 
workflow.  
 
För att registrera din applikation och för att få tillåtelse att använda sig av Briox API behövs 
en "token" Kontakta Briox så hjälper vi dig kostnadsfritt med detta. Befintliga API-användare 
ska bara behöva generera fram en ny token för deras applikation som har stöd för Briox nya 
API. 
Briox nya API har en tydlig dokumentationen  gjord med Swagger så att du som användare 
kan använda swagger-verktyg för att få fram en kodbas att börja utveckla med. Det går också 
att använda sig av dokumentationens gränssnitt för att anropa Briox APIdirekt för att se hur 
det fungerar och snabbt få förståelse. 
 
Ett standardiserat REST API  har varit målet och i och med detta så har alla objekt (t.ex 
fakturor) fått utökad funktionalitet med möjlighet att inte bara skapa fakturor utan att hämta 
de objekt du skapar enskilt och i listor. Möjlighet att uppdatera/ta bort på objekt som tillåter 
det. 
 
Briox mål är att skapa ett så bra API som möjligt och vi är tacksamma för den input vi får från 
er via supporten i samband med att ni påbörjar erat arbete mot Briox nya API. Det finns inget 
exakt slutdatum än för det gamla api:et, men det kommer att stängas ner under 2018. Briox 
rekommenderar att du så snart som möjligt börjar flytta över eventuella integrationer till Briox 
nya API. Uppbyggnaden i det nya api:et med json är väldigt likt det gamla, dock med vissa 
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små förändringar. Flytten av befintlig kod bör därför inte vara så stort arbete om man använt 
sig av json tidigare. Viktigt att notera är att stödet av XML försvinner helt i den nya miljön.  
 

Prisjustering 
Tydligare prisbild  
Från den 1/12 gör Briox en prisjustering, denna innebär flera mindre förändringar och en 
tydligare prisbild. Tjänsterna kostar framöver €10 eller €5 för första användaren. Därefter €5 
för följande användare. För byråer blir ändringen €50 för första användaren därefter €25 för 
följande användare. Briox kommer även under december att lanserar en enklare och 
prissänkt lösning för hantering av dokument, “Kopplade Dokument” för €5 i månaden.  
 
För befintliga kunder kommer de nya priserna träda i kraft vid nästkommande 
faktureringsperiod.  
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