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Det var det här 
jag ville!
Madeleine Limpar arbetade i receptionen på Ramberg Advokatbyrå 
i Stockholm men kände att det var ekonomiarbete hon ville ägna 
sig åt. Efter en tuff tid med bland annat studier i USA assisterar 
hon nu ekonomichefen.

Ett omväxlande 
jobb.

Scanning direkt 
till KLARTEXT.

Pedersen först 
med ny teknik.

Det är lika bra vi reder ut det di-
rekt; jodå, Madeleine Limpar är 
gift med den kände fotbollsspe-
laren Anders Limpar. Men nu är 
det Madeleine det ska handla om. 
Hon började i receptionen på Ram-
berg 1997 och efter tre år fi ck hon 

börja känna sig för så smått på 
ekonomiavdelningen. När maken 
sedan reste till USA för att arbeta 
ett år hängde Madeleine med och 
passade på att studera ekonomi. 
Väl hemma igen satsade advokat-
byrån på hennes vidareutbildning. 

Efter några tuffa år av arbete kombinerat med studier har Madeleine Limpar hittat sin plats.

Byråfakta
Antal anställda (Stockholm): 
20, varav 15 jurister. Kontor 
i Stockholm, Malmö och 
Helsingborg.
Inriktning: Affärsjuridik.
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Ett intressant 
och lärorikt år

bo.myren@softit-sk.se

I detta nummer av i KLARTEXT 
Advokatsystem presenterar vi 
två personer som arbetar med 
administration inom sina respektive 
bolag. Det är Madeleine Limpar 
som gått vägen via receptionen till 
ekonomiavdelningen hos Ramberg 
Advokatbyrå. Vi får också ta del 
av hur Christina Lindroth hos 
Advokatfi rman Jens Pedersen, 
som första kund använder den nya 
rutinen för inskanning av dokument, 
som utvecklats i samarbete med 
Canon.

Inger Björå, anställd på SoftIT, får 
vi också stifta bekantskap med. 
Hon är programmerare med många 
järn i elden och hon blir nu en klar 
förstärkning för KLARTEXT och den 
vidareutveckling som vi ser framför 
oss.

Det har nu gått ett år sedan SoftIT 
tog över ansvaret för KLARTEXT 
och det har varit ett intressant och 
lärorikt år. Inte minst har kontakten 
med så många olika advokatbyråer 
varit stimulerande. Systemet har 
blivit bättre, men det återstår en 
hel del att göra.

Teknikutvecklingen går som 
bekant fort och ger hela tiden nya 
möjligheter, vilket vi som leverantör 
naturligtvis skall bejaka, för att 
i slutändan leverera den bästa 
produkten.

Hälsningar

Det blev en tuff tid för tvåbarnsmam-
man med plugg på kvällarna och arbete 
i receptionen på dagarna. Efter ett och 
ett halvt år var hon klar.
– Visst var det tufft, säger Madeleine, 
men samtidigt väldigt roligt eftersom 
jag kände mer och mer att det var det 
här jag ville hålla på med.

När Madeleine var klar med studierna 
fi ck hon ta över en del av arbetsuppgif-
terna från ekonomichefen Ulf Broén.
– Det kändes väldigt stimulerande och 
jag trivs jättebra här på Ramberg. Min 
erfarenhet från arbetet i receptionen 
kommer också väl till pass, jag kan lätt 
hoppa in när det behövs.
Madeleine är en rörlig tjej som gillar 
sport, framför allt orientering som hon 
också tävlar i, bland annat har hon gjort 
bra resultat i femdagars.
– Orientering ger väldigt mycket tillba-
ka både fysiskt och psykiskt och det 
håller jag på med så mycket jag kan, 
förklarar Madeleine.

KLARTEXT Advokatsystem var redan 
installerat då Madeleine började på 
Ramberg och hon lärde sig det mesta 
genom kollegorna. Några påbyggnads-
kurser har det också blivit och Madelei-
ne tycker KLARTEXT fungerar bra.
– Inget system är väl helt gnisselfritt, 
säger Madeleine, men när det uppstår 
problem får vi alltid snabb och bra hjälp 
från kundstödet på SoftIT. Jag upplever 
att alla här är nöjda med KLARTEXT. Dia-
logen med SoftIT är också bra, när vi 
användare har synpunkter och förslag 
till förbättringar lyssnar man på oss.

Madeleine arbetar med alla delar och 
har svårt att plocka ut någon speciell 
del som utmärkande i KLARTEXT.
– Det är ju ett integrerat system, men 
ska jag personligen försöka plocka ut 
något alldeles extra bra i KLARTEXT blir 
det rapportfunktionen som jag har en 
väldig nytta av.

Madeleine privat
Bor: Villa i Sollentuna.
Familj: Man och två barn
Fritid: Sport, företrädesvis 
orientering.
Senast lästa bok:
”Den ryske vännen” av Kajsa 
Ingemarsson.
Favoritprogram i TV: Hinner inte 
titta så mycket, men ”Idol” brukar 
vi titta på, och sport förstås.
Favoritmat: Kött går bra, men 
vegetariskt vinner, huvudsaken det 
är mycket grönsaker.
Det värsta: Kaffe!

Pedersen 
först med 
scanning 
till 
KLARTEXT
Advokatfi rman Jens 
Pedersen i Stockholm är 
först med att investera 
i SoftITs nya system för 
scanning av dokument direkt 
till KLARTEXT.

Jag gillar att vara lite av pionjär, det har 
jag alltid gjort! Säger en glad Christi-
na Lindroth när vi konstaterar att den 
jämförelsevis lilla advokatbyrån Peder-
sen hon arbetar på är först med att in-
föra senaste nytt inom dokumenthante-
ring. Christina är advokatsekreterare på 
Pedersen och ansvarar för att kontoret 
och administrationen fungerar. Att fö-
retaget är först i branschen med ny IT-
teknik tillskriver hon fi rmans grundare, 
Jens Pedersen.
– Jens är nog ganska ”otypisk” som 
advokat i den meningen att han också 
har en utpräglad entreprenörs- och före-
tagarinställning i sitt sätt att tänka, för-
klarar Christina.

Christina berättar om fördelarna med 
den nya scannerfunktionen på kopia-
torn.
– Det bästa är att man samlar alla do-
kument, brev, inlagor, utlåtanden, ja i 
stort sett allt som går att scanna, på 
ett ställe för digital vidarebefordran di-
rekt till KLARTEXT. Man får alltså inte 
bara de utgående dokumenten registre-
rade utan även de ingående.
– En annan fördel är att juristerna inte 
behöver släpa med sig voluminösa ak-
ter när de är ute på besök hos klien-
ter eller sitter i domstolar, det kan ju 
ibland handla om många pärmar, upp-

Nyhet!

Av: Ulf Hansson
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åt ett femtiotal i omfattande ärenden. 
Nu räcker det att ha med sig en ”nyck-
elpärm” och genom att koppla upp sig 
mot vårt nätverk kan man hämta doku-
ment och uppgifter direkt till den bärba-
ra datorn.
– Ytterligare en fördel är att dokumen-
ten sparas i pdf-format som man inte 
kan ändra i, vilket är bra ur säkerhets-
synpunkt. Man kan också lätt maila do-
kument utan att först behöva konverte-
ra dem till annat format.
Alldeles nyligen blev funktionen klar att 
köra ”skarpt”, förklarar Christina, och 
hittills fungerar allt som det är tänkt.

Som användare har Christina deltagit i 
utvecklingen av den nya dokumenthan-
teringen genom att bidra med förslag 
och önskemål.
– De fl esta har kunnat uppfyllas, kon-
staterar hon, och jag är mycket nöjd.

Christina ska nu lära övriga medarbe-
tare hur scanningen till KLARTEXT går 
till. Var och en ska kunna hantera sina 
egna dokument.
– Det är jätteenkelt! Säger Christina 
och skojar med sig själv: Kan jag lära 
mig kan alla!

Byråfakta
Antal anställda totalt: 5
Antal advokater/jurister: 4
Inriktning: Affärsjuridik 
med särskild inriktning på 
entreprenadjuridik, konsulträtt, 
offentlig upphandling, 
skadeståndsrätt, miljörätt och 
tvistelösning.

Arbetet med att ta fram scannermodu-
len för KLARTEXT har skett i samarbete 
med Canon som installerat scannings-
funktionen på kopiatorn. Systemet 
marknadsförs nu av SoftIT. Jack Seidlitz 
berättar att önskemålet från Pedersen 
var att digitalisera all dokumenthante-
ring och det har man lyckats med.

Strongt av Pedersen!

– Det var strongt av Pedersen att som 
en av de mindre aktörerna på markna-
den satsa på utvecklingen av det här 
kompletterande systemet till KLAR-
TEXT, säger Jack, Pedersen visar nu 
som första advokatbyrå att det fung-
erar och effektiviserar arbetet betyd-
ligt.

Den nya scannerfunktionen har mottagits mycket positivt av alla på byrån! Säger 
Christina Lindroth som gillar att vara i framkant med utvecklingen.

Canons kopiator med scanningsfunktion sköts på vanligt sätt. De scannade dokumenten 
hamnar i en separat server vid kopiatorn(högra bilden).

På den här modulen döper 
man dokumenten och 
lägger in dem i KLARTEXT.

Jack Seidlitz på SoftIT är tekniskt 
ansvarig för utvecklingen av KLARTEXT-
modulen som anpassats till kopiatorns 
scanningsfunktion.

Christina privat
Ålder: 54
Bor: Lägenhet i närförort.
Familj: Make och en utfl yttad 
dotter.
Gör jag helst på fritiden: 
Konserter, teater, 
dansföreställningar.
Senast lästa bok: ”Änglar och 
demoner” av Dan Brown
Favoritprogram i TV:
Sport och engelska serier. ”På 
spåret” är också en gammal 
favorit.
Favoritmat:
Det mesta, men skaldjur är 
nummer ett.
Tycker absolut inte om:
När man spottar i tunnelbanan.

Av: Ulf Hansson
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Jack Seidlitz
jack.seidlitz@softit-sk.se

Urban Kvarby
urban.kvarby@softit-sk.se

Fler och fl er
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Box 1252,
171 24  SOLNA

Porto
betalt

B.

Välkommen att prata KLARTEXT med oss!
Tfn: 08-705 80 21 (KLARTEXT KUNDSTÖD)

Totte Kahn
totte.kahn@softit-sk.se

Janne Christersson
jan.christersson@softit-sk.se

Inger Björå
inger.bjora@softit-sk.se

Ringer du till 
SoftIT för att prata 
KLARTEXT kan det 
vara Inger Björå som 
svarar i telefonen.

Inger Björå har lång erfarenhet inom 
systemutveckling och systemunderhåll. 
Tidigare större uppdrag har bland an-
nat varit underhåll av utlåningssystem 
för Boverket, Ignis-Funébris försäkrings-
förening och Målarnas semesterkassa. 
Inger har också erfarenhet från Löne-
partner AB, ett företag som specialise-
rat sig på löneadministration. Genom 
den erfarenheten blev hon knuten till 
FAS Lön, ett system som ingår i SoftITs 
kyrkoadministrativa programutbud.

Nu är det KLARTEXT Advokatsystem 
som gäller för Inger och första frågan 
blir: Kan du allt om KLARTEXT nu?
Inger skrattar.
– Jag börjar komma in i hur program-
språket, Delphi, fungerar, det är liksom 
grunden för det hela, sedan ska jag lära 
mig hur man använder systemet så att 
jag kan hjälpa till med supporten.

Vad händer härnäst med KLARTEXT?
– System utvecklas hela tiden och 
närmast handlar det om att snabba 
upp rapporteringsfunktionen i ett nytt 
programspråk.

Inger privat
Ålder: 53
Bor: Villa i Spånga.
Familj: Man och två söner, 18 
respektive 20 år. Hunden Bertha 
inte att förglömma.
Fritidsintressen: Golf, 
långfärdsskridskor, skidor. Bandy 
är också kul (sönerna spelar).
Senast lästa bok: ”Snablar!” av 
Arto Paasilinna.
Favoritprogram i TV: Engelska 
deckare.
Favoritmat: Lever, gärna med 
pommes frites, bacon och kapris.
Tycker inte om: Bruna bönor!

Inger Björå ser fram mot att kunna hjälpa dig som har 
frågor om KLARTEXT.

Så här fungerar det
I KLARTEXT fi nns en akthanteringsmo-
dul. Den tar i princip emot alla typer av 
dokument som förekommer; Word, Ex-
cel, PowerPoint, mail, pdf-fi ler, bilder 
etc. Genom modulen sparas dokumen-
ten ned i en biblioteksstruktur på KLAR-
TEXT-servern. Från KLARTEXT döper 
man sedan dokumenten och sorterar in 
dem per klient och ärende.
– Det fi nns en del begränsningar när 
det gäller programmeringen av scan-
nern, förklarar Jack, men vi har lyckats 
göra en i det närmaste identisk modul 
motsvarande den som fi nns i KLARTEXT 
och kopplat den till kopiatorns scanner-
funktion. Vi har också lagt oss vinn om 
att menyn på modulen så mycket som 
möjligt ska likna den som fi nns i ”vanli-
ga” KLARTEXT.
När man scannar ett dokument skapas 
en pdf-fi l som hamnar i en separat ser-
ver installerad vid kopiatorn. KLARTEXT 
känner automatiskt av inscanningen och 
läser in dokumentet. Via den nya modu-
lenheten döper man som vanligt doku-
mentet, ger det rätt adress o.s.v. på 
samma sätt som i ”vanliga” KLARTEXT.

Det hela är jättelätt! Säger Christina – Man lägger 
dokumenten i kopiatorn och trycker på knappen. 
När allt är scannat döper man dokumenten och 
bestämmer var de ska hamna i KLARTEXT.

Ett 
omväxlande 
jobb

Roligast på jobbet?
– Det är variationen, att jag får syssla 
med lite av varje. SoftIT är ju ett relativt 
litet företag och ena stunden hjälper 
man till att ordna mat, andra stunden 
handlar det om att få iväg ett stort ut-
skick och i tredje stunden programme-
rar man eller hjälper till med support. 
Jag gillar den omväxlingen.

Av: Ulf Hansson




