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Uutta Brioxissa  
Asetukset 

Briox tilaus 
Olemme lisänneet näkymän, jossa voit järjestelmänvalvojana hallinnoida Brioxin tilaustasi. 
Voit muuttaa tai päivittää maksutapaa tai laskutusjaksoa, ja saada yleisen katsauksen 
laskutusjaksoista ja tulevista laskuista. 

Ostolaskut 

Kaksivaiheinen laskujen vahvistus 
Olemme lisänneet ostolaskujen maksujen hyväksyntään kaksivaiheisen laskujen 
vahvistuksen. Tämä toiminto on liitetty maksuvahvistuksiin, ja toiminto voidaan aktivoida 
ainoastaan mikäli maksuvahvistukset ovat aktivoituna asetuksissa. 

 

Nämä kaksi vaihetta laskujen vahvistuksessa voidaan tehdä ennen tai jälkeen 
kirjanpitovahvistuksen, mutta ne täytyy aina tehdä ennen maksuvahvistusta. 
Laskujen vahvistustoiminnolla on omat käyttöoikeudet jokaiselle vaiheelle, jonka avulla 
jokainen vaihe voidaan liittää eri käyttäjille. 

 

Mikäli käyttäjällä on pääsy useampaan, tai kaikkiin vaiheisiin ketjussa vahvistukselle, olemme 
lisänneet lisäturvallisuustason nimeltään: "Laskujen tarkistus - Yksittäinen toiminto" 
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Kun tämä toiminto on valittuna, voi käyttäjä tehdä vain yhden toiminnon vahvistuksessa 
vaikka käyttäjällä olisi käyttöoikeudet useampaan vaiheeseen hyväksynnässä. 
 
Että toiminnallisuus toimisi, järjestelmä tarkistaa aina mitä on tarkoitus tehdä ja kuka saa 
suorittaa vahvistuksen. Toimenpiteet tallennetaan tapahtumaraporttiin sivun alalaidassa, 
josta näkee kuka on hyväksynyt eri vaiheet, ja sen jälkeen lukitsee käyttäjän tekemästä 
seuraavia vaiheita. 
 

Uusi API  

Parempi Briox API 
Julkaisemme modernin rest API:n ja uuden dokumentaation, joka tulee helpottamaan 
kehitysprosesseja ja integrointia Brioxiin. Haluamme että asiakkaamme voivat myös 
kolmannen osapuolen roolissa muokata Brioxin käyttöä omien toiveiden mukaiseksi 
prosessien ja työnkulun helpottamiseksi.  
 
Aivan kuten aiemmin, API:n käyttöönoton ja oman sovelluksen rekisteröiminen onnistuu 
ottamalla meihin yhteyttä API:n käyttöoikeuksien saamiseksi. Kun tämä toimenpide on tehty, 
käyttäjän asetuksista voi luoda tokenin sovellukselle, joka autentikoidaan käyttämään API:a. 
Nykyisten API-käyttäjien tarvitsee ainoastaan luoda uusi token sovelluksille, joilla on tuki 
uudelle API:lle. 
 
Eroa vanhaan API:in on mm. se, että dokumentaatio on selkeämpi ja tehty Swaggerilla, niin 
että sinä käyttäjänä voit käyttää Swagger-työkalua saadaksesi pääsyn lähdekoodiin, jonka 
parissa voit aloittaa kehityksen. Voit myös käyttää dokumentaation käyttöliittymää 
nähdäksesi suoraan API:n toiminnassa ja perehtyä siihen nopeasti. 
 
Standardisoitu rest API on ollut tavoitteemme, ja niin että kaikilla objekteilla (esim. laskut) on 
laajennettu toiminnallisuus, eikä esimerkiksi ainoastaan laskujen luontimahdollisuus. Uutena 
mahdollisuutena on esimerkiksi päivittää/poistaa objekti, joka sallii sen. 
 
Tavoitteemme on ollut tehdä niin hyvä API kuin mahdollista, ja olemme kiitollisia 
vastaanottamastamme palautteesta asiakkailtamme API tuen tiimoilta, jonka myötä olemme 
tehneet kovasti töitä uuden API:n parissa. Tarkkaa tuen päättymispäivää vanhalle API:lle ei 
ole vielä määritelty, mutta se tullaan sulkemaan vuoden 2018 aikana. Suosittelemme siksi 
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että aloitat niin nopeasti kuin mahdollista, siirtymään uuteen API:in. Rakenne uudessa 
API:ssa json:illa on hyvin samanlainen kuin vanhassa, mutta tietyin pienin muutoksin. 
Olemassa olevan koodin siirto ei siksi tule olemaan työlästä, mikäli olet käyttänyt json:ia 
aiemmin. Ota huomioon että tuki XML-formaatille poistuu käytöstä uudessa API:ssa.  

 

Hintamuutos 
Selkeämpi hinnoittelu  
Alkaen 1.12.2017 Briox muuttaa hinnoittelua. Tämä sisältää useampia pieniä muutoksia ja 
selkeämmän hinnoittelun. Palvelut maksavat jatkossa 10€ tai 5€ ensimmäiseltä käyttäjältä. 
Tämän jälkeen 5€ seuraavista käyttäjistä. Tilitoimistokumppaneille muutos on €50 
ensimmäisestä käyttäjästä, ja tämän jälkeen 25€ seuraavista käyttäjistä. Briox tulee 
Joulukuussa myös lanseeraamaan yksinkertaisemman ja alennetun hintaisen ratkaisun 
dokumenttien käsittelyyn, “Liitetyt Dokumentit” 5€ kuukausihinnalla. 
 
Nykyisille asiakkaille uusi hinnoittelu tulee pysymään samana seuraavan laskutuskauden 
alkuun saakka, jonka jälkeen uusi hinnoittelu tulee voimaan. 

 

3 


