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BUDŻET DOMOWY DLA SZYBSZEJ PRACY Z DOMOWYMI FINANSAMI

Teraz Budżet Domowy jest jeszcze przyjaźniejszy w obsłudze. Dzięki wprowadzeniu automatycznego rozpoznawania
wprowadzanych płatności na podstawie pierwszych znaków, ta prosta aplikacja, pozwala teraz na wprowadzanie
wydatków znacznie szybciej, skraca czas niezbędny do pracy z aplikacją oraz upraszcza rejestrację wydatków z
urządzeń mobilnych.

„Dzisiaj oddaliśmy naszym użytkownikom do dyspozycji nową wersję popularnego programu do zarządzania
finansami domowymi online. Budżet Domowy pozycjonuje się jako najprostsze narzędzie wymagające najmniejszych
nakładów czasowych na sprawne prowadzenie budżetu domowego. Z tego powodu jest nam niezmiernie miło
ogłosić, że nowa wersja pozwala na zastosowanie inteligentnych algorytmów, które stopniowo uczą się nawyków
zakupowych użytkowników i w ten sposób pozwalają na właściwą rejestrację właściwego wydatku. Wydatki zostaną
automatycznie przypisane do właściwej kategorii, po właściwej cenie już na podstawie kilku liter, które użytkownik
wprowadza na głównym ekranie. W ten sposób wykonaliśmy kolejny krok na drodzenie do radykalnego uproszczenia
koncepcji zarządzania finansami osobistymi, który adresujemy dla tych którzy potrzebują wyłącznie prostego
narzędzia oferującego maksimum uproszczeń w obsłudze i nie wymagającego regularności w korzystaniu.”
Budżet Domowy jest pierwszą polską aplikacją do planowania budżetu domowego online. Budżet Domowy składa
się z jednego ekranu pozwalającego na zaplanowanie orientacyjnych wydatków na cały rok i oszacowania
oszczędności lub niedoboru w każdym miesiącu. Aplikacja powstała z prywatnej inicjatywy młodych osób
posiadających wcześniejsze doświadczenia przy budowaniu dużych aplikacji do zarządzania finansami osobistymi.
Aplikacja została udostępniona online jako odpowiedź na duże i skomplikowane programy do mierzenia finansów na
różnych kontach i prowadzenia domowej księgowości i jest dostępna bezpłatnie. Aplikacja obecnie cieszy się bazą
kilkunastu tysięcy użytkowników, paru tysięcy zarejestrowanych w systemie oraz ponad 400 fanami na Facebooku.
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