
 

 

 

Warszawa, 8 stycznia 2019 r.  

 

Nowa oferta faktoringu w Afaktury.pl od Brutto 
 

Brutto, Spółka specjalizująca się w finansowaniu faktur dla sektora MSP, zamyka z sukcesem ostatni  

etap integracji z Afaktury.pl. Od teraz wszyscy klienci Afaktury.pl, platformy do zarzadzania 

dokumentami fakturowymi, mogą korzystać z pełni usług oferowanych przez fintech Brutto. Na nowy 

rok, Spółka zapowiada kolejne integracje, jak i rozszerzenie zakresu świadczonych dotychczas usług 

finansowych proponowanych swoim strategicznym partnerom z obszaru fakturowania oraz księgowości. 

Program pilotażowy trwał miesiąc i obejmował zasięgiem około 10 proc. klientów platformy Afaktury.pl, 

którzy mogli korzystać ze zintegrowanej w ramach Afaktury.pl, pełnej oferty finansowania faktur 

wdrożonej przez Brutto. Jak pokazał program pilotażu, klienci platformy docenili przede wszystkim rozwój 

oferty o - dość oczywiste z ich perspektywy - usługi finasowania faktur sprzedaży oraz szybkość i łatwość 

procesu finansowania. 

„Współpraca z Afaktury.pl wpisuje się w misję Brutto, koncentrującą się na oferowaniu usług finansowych 

dla mikrofirm bezpośrednio w platformach B2B. Dzięki integracji technologicznej z Brutto, nasi partnerzy 

biznesowi poszerzają swoją ofertę i budują przewagę rynkową” – mówi Piotr Strzelecki, prezes Brutto – 

„Naszym atutem jest rozumienie specyfiki działalności naszych partnerów i umiejętne sprostanie ich 

oczekiwaniom poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług integracyjnych, jak i atrakcyjnych produktów 

finansowych rozwijających ich podstawową ofertę usług fakturowania i księgowości. Wierzę, że 

współpraca z Afaktury.pl wzmocni naszą pozycję na rynku innowacyjnych usług pożyczkowych  

i faktoringowych, w szczególności w zakresie pełnej zdolności do skutecznej integracji Brutto z platformami 

B2B oraz sprzedaży usług finansowych dedykowanych MSP. 

Dzięki trwającej krócej niż miesiąc integracji z API Brutto, klienci platformy otrzymali do dyspozycji pełen 

proces finansowania faktur w programie Afaktury.pl 

"Partnerstwo z Brutto umożliwia nam wprowadzenie dla naszych klientów zupełnie nowej, niezwiązanej 

dotychczas ze znanymi im produktami fakturowania, oferty wspierającej ich bieżącą działalność 

operacyjną. Dla klienta, naturalnym elementem cyklu księgowego jest podjęcie decyzji o możliwości 

szybkiego, ale i taniego sfinansowania faktury sprzedaży. Teraz mogą oni w sposób łatwy  

i nieporównywalny rynkowo, skorzystać z takich rozwiązań i uwolnić się od zatorów płatniczych. Dzięki 

temu, że proces finansowania faktur odbywa się w znanym dla klienta środowisku Afaktury.pl, wierzymy, 

że z mniejszą rezerwą podejmą oni decyzje o skorzystaniu z nowych usług finansowych. – mówi Sylwester 

Kiedrowicz, CEO Mekros, właściciela Afaktury.pl 

Wdrożone przez Brutto usługi finasowania faktur, stanowią dzisiaj integralną cześć usług fakturowania 

oferowanych w ramach Afaktury.pl. 



 

 

 

 

 *** 

 

Brutto to spółka fintechowa oferująca mikrofirmom usługę finansowania faktur, dzięki której klienci szybko  

i łatwo zamienią nieopłacone faktury na gotówkę. Spółka działa w modelu ścisłej współpracy z partnerami prowadzącymi 

platformy B2B. Brutto, poprzez integracje z programami do fakturowania i księgowości, pozwala zaoferować klientom usługę 

finansowania w odpowiednim miejscu i czasie (bezpośrednio w interfejsie programów B2B) oraz dokonać analizy scoringowej  

i przyznać limit finansowania w ciągu kilkunastu sekund od rejestracji klienta.  
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