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Introduktion 
Tidredovisning, Dokument- och Akthantering, Påminnelser, Fakturering,  

Bok KLARTEXT Advokatsystem är ett integrerat system med Klient- och Motpartsregister,  

föring samt Konkurshantering. 

 
Programmodulerna är utvecklade för Windowsmiljö och arbetar mot Microsoft 
SQL-server som databashanterare. Systemkraven finner du i separat dokument. 
KLARTEXT Advokatsystem har funnits på marknaden i drygt 25 år och vi har med 
tiden hunnit skaffa oss en god insikt i hur administrationen på en advokatbyrå 
fungerar. Våra användare är vår kunskapsbank och alla förändringar görs utifrån 
användarnas behov. 
 
Idag finns KLARTEXT Advokatsystem installerat på c:a 200 advokatbyråer, allt från 
byråer med en jurist till stora internationella byrån. Över 1.500 tiddebiterare 
noterar dagligen sina åtgärder, tider och omkostnader på sitt personliga dagblad. 

Klient- och ärenderegister 

 

Över 200 advokatkontor registrerar regelbundet sina klienter och deras ärenden samt alla 

därtill hörande uppgifter såsom faktureringsuppgifter, ekonomiska mellanhavanden, förvarade 

värdehandlingar och statistik.  

Här registrerar du klienter, ärenden, motparter och associerade objekt. De klientkategorier som  
finns att välja på är Juridisk person, Fysisk person, Konkurs, Skiljemannaärende samt Virtuell klient 
 som du kan lägga upp när du har fler än en uppdragsgivare i samma ärende. Du kan dessutom  
lägga upp en Intern klient för registrering av byråns ej fakturerbara tid. 
Vid uppläggning av en ny klient sker automatiskt en konfliktkontroll enligt Advokatsamfundets regler. 
Varje klient kan ha upp till 999 ärenden och du kan registrera ett obegränsat antal 
motparter till varje ärende. 
I klientregistret kan du även lägga in kreditlimit, förvaltade värdehandlingar, 
klientstatistik samt få information om de ekonomiska mellanhavandena med klienten.   
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Dagblad för daglig tidregistrering 

 

 

Över 1500 användare registrerar dagligen sina förehavanden och omkostnader i sitt  

personliga Dagblad. 

Alla licensierade användare registrerar sina åtgärder, tider och eventuella omkostnader på ett 
eget dagblad vars utformning är möjligt att anpassa individuellt. Här finns utrymme för en grundlig 
åtgärdsbeskrivning om du såönskar, taxan hämtas automatiskt från klientens inställningar men  
kan ändras vid behov och du kan även ta hjälp av ett stoppur för att enklare hålla reda på hur  
mycket tid du har lagt ned på åtgärden. 
 
Du kan själv välja vem eller vilka som skall ha tillgång till ditt dagblad för noteringar. 
Det finns snabbkommandon för utflykter till klientregister, akter, påminnelser, 
tidrapporter och fakturainformation 
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Kostnadsräkningsmodul 

 

Via kostnadsräkningsmodulen tar användaren fram en kostnadsräkning med tillhörande 

arbetsredogörelse uppställd och sorterad helt enligt domstolarnas krav inom loppet av en minut. 

Om du markerar ett ärende som kostnadsräkningsärende så hjälper KLARTEXT Advokatsystem 
dig igenom hela ärendets gång genom att automatiskt välja kostnadsräkningstaxa när du 
tidregistrerar, tillåter dig att skapa en kostnadsräkning och en korrekt uppställd arbetsredogörelse  
som exporteras till byråns individuellt utformade mall för kostnadsräkningar samt tillåter dig  
att på ett enkelt sätt skapa en intern kostnadsräkningsfaktura som sedan kan läsas in direkt i bokföringen. 
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Faktureringsmodul 

 

 

I Klartext finns det möjlighet att skapa fakturor baserade på den tid som registrerats på klienten,  

manuella fakturor, aconto-fakturor, avräkningsfakturor och kostnadsräkningsfakturor. 

 

I faktureringsmodulen kan du skapa fakturor genom att hämta klientuppgifter från klientregistret,  

åtgärder, tider och omkostnader från tidredovisningen samt utlägg från bokföringen.  

 

Tidposter kan hämtas in eller läggas tillbaka medan fakturautkastet bearbetats.  

Det slutliga fakturabeloppet bestämmer du sedan själv utifrån de uppgifter du tidigare registrerat  

liksom du själv väljer vilken valuta du vill att fakturan skall ställas ut i. 

 

Du kan även skapa a conto fakturor och självklart också kreditfakturor – både automatiska  

och manuella.  

Fakturabilaga kan du skapa och bearbeta både inifrån KLARTEXT och med hjälp av Word.  

Alla fakturabilagor sparas och kopplas automatiskt till fakturan med hjälp av akthanteringen  

och när du fakturerar så kan du själv välja om du vill skriva ut fakturabilagan eller inte.  

 

Bokföringsorder från faktureringen kan automatiskt läsas in i bokföringen. 

 

Du kan själv bestämma layout på dina fakturor 
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Akthantering 

 

Samla alla dokument på klient/ärende lätt åtkomligt för alla berörda på byrån.  

Dokument kan skapas inifrån Klartext eller exporteras in till klientens elektroniska mapp via Klartext 

Akthantering som också tillåter versionshantering av dokument samt registrering av tidpost i Dagbladet 

baserat på hur lång tid det tagit att arbeta med dokumentet. Möjlighet till sekretess skydd på olika nivåer. 

Spara ner e-post i akthanteringen direkt på klient/ärende, med eller utan bilagor eller endast bilagor. 

 

Jävskontroll 

 

Utöver den automatiska jävskontrollen som görs varje gång en ny klient eller 
motpart läggs upp. Kan man i Klartext Jävskontroll söka på alla klienter, motparter och associerade objekt som 
har registrerats i det egna klientregistret eller i klientregister tillhörande advokatkontor som ingår i samma 
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koncern eller som man har kontorsgemenskap med.  
 

 

Konkurshantering 

 

Konkurser utgör en särskild klientkategori där du bland annat lägger in alla Bevakningsdatum i ett 
kalendarium. Du kan därefter ta ut en rapport som visar månadens bevakningsdatum sorterat på förvaltare, 
handläggare eller sekreterare. 
 
Alla konkurser särredovisas i bokföringen med en särskild kontoplan som ger dig 
möjlighet att förutom traditionell resultat- och balansräkning direkt ta fram en 
bilaga till halvårsrapporten där utfallet är sorterat efter förmånsrätter   
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Bokföringen 

 

Programmet tillåter bokföring i ett obegränsat antal företag. 
I ditt huvudbolag finns särskilda kontoslag för att hantera klienters bankkonto, klientutlägg samt  
á-contobetalningar. 
 
Det finns en integrerad leverantörsreskontra med möjlighet att göra 
leverantörsbetalningar via fil till bank- och/eller plusgiro   
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Rapporter 

 

 

 

Förutom ett 20-tal fasta rapporter finns även Klartext Rapportgenerator med möjlighet att ta fram de 

uppgifter man önskar ur Klartext databas. 
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Klartext Online (Tilläggsprodukt) 

Tillåter användaren att registrera tid oavsett var han eller hon befinner sig. Aldrig mer en glömd tidpost! 

Registrera omkostnader, t ex taxiresa, p-avg, direkt på klient/ärende så att inget missas när du är på språng.  

 

Skicka bilder eller dokument du vill överföra från din Smartphone, surfplatta eller dator rätt in i Klartext 

akthantering. Fotografera ett avtal, håll reda på till vilken klient ett kvitto hör till är bara några få exempel på 

vad som är möjligt. 

Möjliga format är pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt,jpg, jpeg, png, bmp, m4a och mp3. 

 

Klartext Dokumentsök (Tilläggsprodukt) 
Söker mycket snabbt genom alla de dokument, oavsett typ, som finns i Klartext Akthanteringen. 

 

 för advokater och jurister   (Tilläggsprodukt) 
E-kontoret håller ordning på dina mallar och snabbar upp arbetet med dokument.  

 


