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Per-Olof Norén blir ny vd för SoftIT SK AB samtidigt som nya 
versionen av KLARTEXT(8) väntar på att rullas ut i full skala.

Tummen upp för 
KLARTEXT8!

Direktscanning 
till KLARTEXT.

Av: Ulf Hansson

Generationsskifte 
på SoftIT

Välbesökt 
Öppet Hus.

"Per-Olof Norén och jag har jobbat ihop sedan 1979 
och det är med ett grundmurat förtroende jag 

lämnar över taktpinnen till honom", säger SoftITs 
avgående vd, Bosse Myrén (till vänster).

Ur Dagens Nyheter 26 juni 2005.
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Äntligen är våren här och vi kan 
packa undan vinterkläderna för denna 
gång. Ett nytt år med KLARTEXT har 
startat. Mycket kommer att hända 
vad gäller utveckling och förbättringar 
i KLARTEXT det kommande året. 
2011 blev ett år då vi införde en hel 
del förändringar vad gäller strategi 
och struktur för utveckling, kundstöd 
och uppföljning m.m. Bland annat fi ck 
vi tre nya medarbetare i KLARTEXT-
gruppen; Anette Söderman, som 
jobbar med kundstöd, Fayez 
Chahrstan, teknisk support samt 
Winay Camaly som sköter merparten 
av programmeringen i KLARTEXT.

I detta nummer tar vi bland annat 
upp ett ämne som står högt på 
önskelistan hos många KLARTEXT-
användare, nämligen att kunna 
scanna dokument direkt till KLARTEXT 
aktbibliotek. Vi har inlett ett 
samarbete med Konica Minolta, en 
av Sveriges ledande leverantörer av 
multifunktionsskrivare. Resultatet har 
blivit en funktion för direktscanning 
till KLARTEXT som kan fås på deras 
maskiner. Vi hälsar på hos Konica-
Minolta och träffar Morgan Thornberg 
som berättar mer om hur det 
fungerar.

SoftIT SK AB kommer under våren 
att byta VD. Vi träffar avgående 
VD, Bo Myrén och tillträdande VD, 
Per-Olof Norén som berättar om 
företaget i allmänhet och KLARTEXT i 
synnerhet.

Vidare vill jag önska er alla välkomna 
till ett nytt givande år med KLARTEXT 
Advokatsystem.

Jörgen Olsson

Ett händelserikt 
år har börjat

jorgen.olsson@softit-sk.se

”Sopgubben avancerade till VD” kunde 
man läsa i DN då tidningen uppmärk-
sammade SoftITs vd, Bosse Myrén, på 
hans 60-årsdag för sju år sedan.
 Nu var han inte sopgubbe särskilt 
länge. Med examen i informationsbe-
handling på Stockholms universitet i 
botten började han som juniorprogram-
merare på Statskonsult i början på 
1970-talet.

Sedan dess har han gjort en spännan-
de resa på den inslagna IT-vägen och 
1999 startade han SoftIT SK AB till-
sammans med fem kamrater, däribland 
Per-Olof Norén som Bosse nu lämnar 
över taktpinnen till. Målsättningen har 
redan från början varit att alla anställ-
da, som vill, skall erbjudas delägarskap 
i företaget.
– Nu har sopgubben blivit pensionär, 
säger Bosse och skrattar då jag träffar 
honom och tillträdande vd:n PO Norén 
för en pratstund.
– Att jag drar mig tillbaka är helt odra-
matiskt, säger Bosse, vi har helt en-
kelt kommit till en punkt där vi tycker 
det är dags med ett generationsskifte. 
Att valet föll på PO, som varit med från 
början, är både logiskt och självklart. 
Dessutom passar det bra när vi nu ock-
så är inne i ett generationsskifte vad 
gäller nya versionen av KLARTEXT(8).

PO har tidigare arbetat som extern kon-
sult på plats hos kunder. Det har hand-
lat om stora företag och organisatio-
ner, till exempel Ericsson, IBM och SJ. 
Han har också arbetat inom bankvärl-
den som projektledare i SBAB, Bover-
ket och Infodata (SPAR). Dessutom har 
han varit IT-ansvarig för öppenvårdssys-
temet i Stockholms läns landsting.
– PO har lett en framgångsrik och lön-
sam konsultverksamhet, säger Bosse, 
och detta har varit en förutsättning för 
att vi som bolag har haft möjligheter att 
utveckla en egen produktverksamhet. 
Det krävs både kapital och uthållighet 
för att skapa stabila system och en stor 
kundbas.
– Det var konsultverksamheten som 
genererade pengar från början, säger 
PO, och det har varit en målmedveten 
satsning att styra verksamheten mer 
och mer mot produktsidan för att bli 
mindre sårbara i händelse av vikande 
konjunkturer.

SoftIT har nu ett fl ertal produktben att 
stå på. Förutom att vara marknadsle-
dande när det gäller affärssystem för 
advokatbyråer har företaget i samarbe-
te med LJ System skapat FAS (försam-
lingsadministrativt system för Svenska 
kyrkan), JAS (jaktadministrativt system) 
och system åt måleri-, plåt- och VVS-
branschen.
 E-kontoret är en annan produkt som 
bland annat används av Swedavia, Luft-
fartsverket och Landstinget i Västman-
land. E-kontoret rullar för övrigt också 
dagligen på 28 000 datorer hos Riks-
polisstyrelsen.

Nu börjar en ny epok i PO Noréns liv 
och han ser fram mot att leda SoftIT 
vidare.
– Min uppgift blir att förvalta allt som 
byggts upp under åren på bästa sätt, 
säger han, det viktiga är att utveckla 
systemen så att de motsvarar kunder-
nas behov och efterfrågan, det är en 
ständigt pågående utveckling. Vi kom-
mer naturligtvis att ta fram nya produk-
ter i takt med att tekniken utvecklas 
och efterfrågan ökar.

PO mjukstartar med att sätta sig in i 
produktverksamheten där främst KLAR-
TEXT8 väntar.
– Det kommer att ta lite tid att sät-
ta sig in i allt, men jag ser fram mot 
att KLARTEXT8 inom kort ska rullas ut 
i full skala till befi ntliga kunder, säger 
han och fortsätter:
– Den nya versionen innehåller fl er 
möjligheter och är mer genomtänkt och 
användarvänlig. Bland annat är infor-
mationen tydligare och man har fått fl er 
genvägar, det blir inte så mycket ”klick-
ningar” hit och dit för att få fram det 
man behöver.

Avslutningsvis konstaterar PO att KLAR-
TEXT8 redan fått positiva omdömen.
– Användare som kört KLARTEXT8 i 
närmare ett år har gjort ”tummen upp” 
och det känns väldigt bra.

Och Bosse, vad ska du göra nu?
– Jag kommer även fortsättningsvis 
att vara här till och från, säger Bosse, 
men helt klart blir det mer tid över till 
grävmaskinen och åkgräsklipparen på 
landet!

PO bor i villa i Jakobsberg med fru och son (en 
utfl ugen dotter). Efter att ha spelat handboll 
i många år rör han numera på sig genom att 
promenera och cykla. Det som möjligen kan få PO 
att bänka sig framför tv:n är sportsändningar.
Han läser hellre böcker, senast ”Eldvittnet” av 
Lars Kepler och ”Jag är Zlatan Ibrahimovic”.
Favoritmat? En fi n köttbit och ett gott vin till är 
inte fel.
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Att rota i pärmar för att hitta dokument 
verkar nu vara en antikvarisk syssla. 
Marknaden för digitala dokumentfl ö-
den växer fort och kraven på produkter 
och lösningar som hanterar information 
från olika källor ökar.

Morgan Thornberg, produktchef på 
Konica Minolta, berättar att scannings-
funktionen på deras multifunktionella 
kopiatorer används av allt fl er företag 
och organisationer.
– Efterfrågan ökar, fl er och fl er vill kun-
na scanna pappersdokument som kom-
mer in. Information ska tolkas ur eller 
kopplas till de scannade pappersdoku-
menten efter kundens behov och föras 
vidare in till olika typer av system, i det 
här fallet KLARTEXT Advokatsystem.

Konica Minolta ligger i framkant på 
marknaden vilket till stor del beror på 
att man bedriver egen utveckling på om-
rådet. Detta har bland annat möjliggjort 
kopplingen till KLARTEXT.
– Önskemålet var att kunna scanna do-
kument direkt utan omvägar till KLAR-
TEXT, förklarar Morgan och fortsätter:
– Vi har ett öppet gränssnitt i maski-
nerna vilket gör det möjligt att utveckla 
kopplingar mot andra system inom oli-
ka branscher. Vi behöver alltså inte an-
vända en tredje parts programvara mel-
lan våra maskiner och system.

Vid scanning knyter användaren doku-
ment med relevanta värden till KLAR-
TEXT via menyn på kopiatorns panel.
När scanningen är avslutad fi nns doku-
mentet omedelbart att fi nna via KLAR-
TEXTs användargränssnitt under angi-
ven klients ärende.
– Jag förstod att vi kunde skapa en 
applikation som skulle fungera och un-
derlätta för KLARTEXT-användarna, sä-
ger Morgan, funktionen har utvecklats 
genom samarbete mellan advokatbyrå-
er och SoftIT.

– Jag hör av mig då och då för att kolla 
att allt fungerar som det ska och hittills 
har det inte varit några problem.

Morgan har varit i branschen sedan 
1990. Han gillar sitt jobb och jag frågar 
honom vad som väntar ”runt hörnet”. 
Det blir en fascinerande berättelse, allt-

Ökad efterfrågan på digital Ökad efterfrågan på digital 
dokumenthanteringdokumenthantering
Av: Ulf Hansson

Efterfrågan på att enkelt och säkert 
kunna digitalisera pappersdokument 
har aldrig varit större. Konica Minolta 
har utvecklat programvaror till 
sina maskiner för att passa olika 
branscher och affärssystem, däribland 
KLARTEXT Advokatsystem.

”Allt fl er företag och organisationer ser fördelarna med att 
digitalisera hanteringen av sina dokument”, säger Morgan 

Thornberg, produktchef på Konica Minolta.

Kurs i KLARTEXT!
Är du nybliven användare av KLARTEXT 8? Eller känner du att en 
uppfräschning av gamla kunskaper skulle vara på sin plats? SoftIT 
inbjuder till en grundkurs i KLARTEXT Redovisning och KLARTEXT Tid/
Faktura (version 8) för nya och gamla användare!

KLARTEXT Tid/Faktura (version 8), 26 april 2012
KLARTEXT Redovisning, 27 april 2012

Vi håller till i våra nya fi na lokaler på Starrbäcksgatan 1, Sundbyberg.
Kurserna börjar kl. 09.00 och håller på till kl. 16.00. Priset för en dags kurs 
är 3 600 kr exkl. moms. I priset ingår förutom kursmaterial även för- och 
eftermiddagsfi ka samt lunch. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens 
utgång, men om du får förhinder kan naturligtvis en kollega ersätta dig. 
Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare.

Anmälan sker till klartext@softit-sk.se senast den 20 april. 

för lång att tas med här, men mycket in-
tressanta saker är på gång.
– Förutom att ha specifi ka koppling-
ar till olika system har vi tagit fram lös-
ningar för att scanna till ”molntjänster”, 
till exempel ”Dropbox”, ”Windows Live”, 
”SkyDrive” och ”Google Docs”, förklarar 
Morgan.

Nu fi nns en nyutvecklad integrering mellan Klartext Advokatsystem 
och multifunktionsskrivare från Konica Minolta som möjliggör 
scanning direkt från skrivaren till Klartext akthantering.
För mer information kontakta oss på Klartext support
(08-705 80 21 eller klartext@softit-sk.se).

Advokatsystem

Dokumentscanning
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Maria Grass
Support & Utbildning

Anette Söderman
Support & Utbildning

Jörgen Olsson
Systemansvarig

Fler och fl er
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Inger Björå
Systemutveckling

Välkommen att 
prata KLARTEXT 

med oss!
Tfn: 08-705 80 21

Bernt Caspersson
Offi cespecialist

Winay Camaly
Systemutveckling

Fayez Chahrstan
Teknisk support

VälbesöktVälbesökt Öppet Hus
SoftITs Öppet Hus före jul har blivit en trivsam 
tradition i decembermörkret. Antalet kunder 
och samarbetspartners som besöker oss 
ökar stadigt. Man passar på att njuta av 
god mat och dryck samtidigt som man får 
möjlighet att utbyta erfarenheter och prata  
om KLARTEXT Advokatsystem.

Boka redan nu in årets Öppna Hus
fredag den 7 december!

Välkomna!


