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Nytt i Briox 
 

Leverantörsfaktura 

Användarrättigheter för kommentarsfält 
Det är nu möjligt för alla användare med Bokföring att se kommentarsfältet i 
leverantörsfakturavyn. Idag kan bara användare med behörighet att attestera och redigera 
leverantörsfakturor se kommentarsfältet. 
 
Kommentarer är tillgängliga för alla som har tillgång till leverantörsfakturor. Under 
Inställningar / Licenser, Bokföringsrättigheter kan du styra om användarna ska: Läsa 
kommentarer på leverantörsfakturor och/eller Skriva kommentarer på leverantörsfakturor. 
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Om användaren har behörighet att attestera och kommentera 

● Kommer användaren att se allt.  (Se bilden under) 

 

Om användaren har behörighet att läsa kommentarer (inte attestera): 

● Användaren kommer se lista med kommentarer. 

Om användaren har behörighet att läsa och skriva kommentarer (inte attestera)  

● Användaren kommer se lista med kommentarer och kommentarsfältet. 
● Användaren kommer kunna lägga till och redigera kommentarer. 
● Användaren kommer inte se knappar för att attestera leverantörsfakturor.  

När det är en kommentar på en leverantörsfaktura ser du detta genom en ikon på högersida i 
fakturalistan.  

 

 

E-post Notiser 
För att enkelt kunna hålla reda på vad som händer i ditt Briox-konto, eller åtminstone se vad 
som ligger och väntar på åtgärd utan att behöva logga in, kan nu Briox skicka daglig e-post 
som informerar dig om fakturor som behöver attest eller om inkommande e-fakturor. 
När funktionen nu lanseras, så kommer e-post att skickas för: 
 

● leverantörsfakturor som väntar bokföringsattest  
● leverantörsfakturor som väntar betalattest 
● inkommande leverantörs e-fakturor 
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Om användaren vill ta bort funktionen så gör man det i sidebaren på högersida under Ditt 
Konto, "Ta emot e-post för". I klienthanteraren finns även möjligheten att "Ta emot e-post för 
kundkonton". Dessa inaktiveras sedan på kontonivå. 

Informera oss gärna om det är andra e-post notiser förutom dessa som du vill ta emot. 
 
 

   

CRM/Klienthanteraren  

Dölj inaktiva företag i företagslistan och förbättra 

raderingsfunktionen 
Som en del av kommande GDPR, har vi lagt till funktionaliteten att dölja och radera företag. 
Dölja företag kan vara bra om affärsrelationen är avslutad men det finns till exempel fakturor 
kopplade till företaget. 
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I CRM och Klienthanteraren har vi lagt till funktionaliteten att dölja inaktiva företag i 
företagskortet och lagt till ett filter så att man kan se de inaktiva företagen. 

I Klienthanteraren har vi även uppdaterat så det går att radera företag.  

● Det kommer nu att vara möjligt för en Byråpartner att radera ett klientkonto utan att 
behöva kontakta Briox Support. 

● Ett klientkonto kan bara raderas om det inte finns någon aktiv prenumeration på den. 
Det vill säga att företaget inte faktureras! 

● Observera att när du tar bort en klient och deras konto är det PERMANENT! 

 


