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Advokatsystem

– Vill du ha kaffe? undrar Henric 
Gartz när jag kommit in och hängt 
av mig jackan.
– Tack gärna!
– Hur vill du ha det? Espresso el-
ler… undrar han medan vi går bort 
mot kontorets lilla pentry.
– Kaffe med lite mjölk om du har, 
tack.
Henric dröjer med svaret och här 
någonstans börjar jag ana att allt 
inte är som vanligt. Han säger nå-
got om olika kaffesorter som jag 
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Henric Gartz har svårt att tänka sig jobbet som 
fastighetsjurist utan KLARTEXT Advokatsystem.

Med Snobben på 
kontoret.

Espresso-
maskinernas 
Rolls Royce.

Av: Ulf Hansson

Tips & Tricks
med Maria.

Oh, du 
har gjort 

en älg!

inte uppfattar. När vi är framme i 
pentryt klarnar det. Där står näm-
ligen en enorm kaffemaskin med 
alla sina glänsande detaljer. Det-
ta är inte någon vanlig kontorsau-
tomat där man har att välja mellan 
kaffe, eller kaffe med mjölk, det vill 
säga härdat fett med sockerlösning. 
Nej, här handlar det om den högre 
skolan.
– Espresso macchiato, kanske? 
frågar Henric och jag förklarar att 
det säkert blir bra.

Henric fyller på med färska kaffe-
bönor och maskinen börjar arbe-
ta. En underbar doft av färskt kaffe 
sprider sig i det lilla pentryt. Någon 
stund senare börjar det väsa i ap-
paraten.
– Jag brukar signera med den ång-
ade mjölken, säger Henric, vill du 
ha ett hjärta eller ett eklöv?
Jag väljer hjärtat. Det här har han 
gjort förut. Både hjärtat och eklövet 
ringlas ut över kaffet i perfekta for-
mer.

Två av Henrics 
”signaturdrinkar”, 
kaffe med hjärta 

och eklöv.
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I förra numret träffade vi Halldin 
Advokater i Göteborg som bland 
annat berättade om den smidiga 
sammanslagningen av tre 
västkustbaserade advokatbyråer till 
en. I detta nummer gör vi återigen ett 
nedslag i vad många refererar till som 
”Sveriges framsida”. Oavsett vad man 
väljer att kalla Göteborg så måste man 
tillstå att det är väldigt trevligt där och 
många av våra kunder har sitt säte i 
denna vackra stad.

I kundintervjun träffar vi Henric Gartz 
från Fastighetsjuristerna som även de 
bedriver sin verksamhet i Göteborg. 
Henric berättar om sin kärlek till 
kaffebryggandets ädla konst, om 
juristarbetet i allmänhet och nyttan av 
KLARTEXT Advokatsystem i synnerhet.

Vidare fortsätter Maria att leverera 
nya Tips och Tricks för att underlätta 
det dagliga arbetet med KLARTEXT 
Advokatsystem. Denna gång tar hon 
sig an Jävskontrollen.

Äntligen står sommaren för dörren och 
många av oss ser fram mot en lång 
och välförtjänt ledighet med lata dagar 
på stranden, båtturer, påtande i jorden 
på lantstället, paraplydrinkslapande 
i en solstol på någon ö i medelhavet 
eller vad man nu har för böjelser.

Sommarvärmen är välkommen och 
efterlängtad. Idag står solen som spön 
i backen och jag känner att det är dags 
för en ”BPB”, (en ”Bira På Balkongen”) 
om ni undrar.

Ha en fantastisk sommar!

Jörgen Olsson 

Hej i försommar-
värmen!

jorgen.olsson@softit-sk.se

Det har dock hänt att fi guren 
”lövet” feltolkats. Henric berät-
tar om en gång då han signe-
rade med detta och den besö-
kande damen utbrast ”oh, du 
har gjort en älg!”.

Henric har tävlat några år i 
Barista Cup, en tävling för kaf-
femästare och han har ock-

så ett fl ertal andra diplom 

Henric putsar kaffemaskinernas Rolls Royce, 
”La Marzocco, handmade in Florence”.

Henric med sina diplom i kaffebryggandets ädla konst.

tre arbetade tidigare på Fastighetsägar-
föreningen.
– Det gav oss stor insikt och erfarenhet i 
branschen, säger Henric.
– När det gäller fastighetsjuridik täcker vi 
hela fältet för den som äger, förvaltar, hyr 
eller nyttjar fastigheter eller markområ-
den. Utvecklingen går mot mer och mer 
”nischade” verksamheter, kalla det gär-
na ”boutique-byråer”.

Att plötsligt bli egen företagare efter att 
ha fått lönen insatt per automatik varje 
månad var lite nervöst i början.
– Absolut, man undrade ”när ska det ta 
slut?”, ”kommer vi att överleva?”, men 
man måste våga, säger Henric, och hit-
tills har det gått bra, vi har fullt upp.

Intervjun handlar givetvis också om 
KLARTEXT Advokatsystem och Henric har 
bara positiva erfarenheter av systemet.
– KLARTEXT8 är väldigt bra, vi har till och 
med fått beröm av kunder för att vi har så 
bra redovisningar och det är ju KLARTEXTs 

Tänkvärd skylt hos Fastighetsjuristerna.

i kaffebryggning. Kaffeintresset har han 
haft sedan närmare trettio år tillbaka.
– Man har ju en del underliga böjelser, 
säger Henric och skrattar, egentligen var 
det fascinationen för prylar som fi ck mig 
intresserad. Den maskin vi har i pentryt 
till exempel är nog att betrakta som es-
pressomaskinernas Rolls Royce. Sedan 
blev jag mer och mer intresserad av att 
tävla i kaffebryggning.

Tävlandet har han slutat med, men 
hänger med i vad som händer på nätet.
– De som nu deltar i Barista-tävlingar är 
proffs som inte gör något annat än bryg-
ger kaffe på restauranger om dagarna, 
och då är det svårt att hänga med, säger 
Henric.

Fastighetsjuristerna i Göteborg starta-
de 2003 och förutom Henric är även Bo 
Bergqvist och Ulf Staffas delägare. Alla 
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Vi har nu inlett arbetet med utrullning-
en av KLARTEXT 8 till de kunder som an-
vänder både KLARTEXT Tid/Faktura och 
KLARTEXT Redovisning. Vi beräknar att 
alla kunder ska ha tillgång till den nya 
versionen innan årsskiftet. En av de sto-
ra nyheterna i KLARTEXT 8 är att vi har 
utarbetat en metod för hur varje kund 
själv kan uppdatera till nya versioner. 
När det fi nns en ny programuppdatering 
skickas det mail till alla systemansvariga 
på byråer där man har KLARTEXT 8 med 
information om att det nu fi nns en ny ver-
sion att hämta.

Den systemansvarige kan då öppna me-
nyn ”Hjälp” i Klartext och klicka på ”Leta 
efter uppdateringar” och fi nns det nya 
fi ler installeras dessa automatiskt. Det 
kommer inte att behövas någon manuell 
inläggning av fi ler m.m. i framtiden.

KLARTEXT 8 – Nu integrerat 
med KLARTEXT Redovisning

förtjänst. Där fi nns ju en mängd uppgifter 
att hämta, till exempel specifi kationer av 
telefonsamtal, dokumenthantering, sam-
tal med huvudmannen, skrivelser, tids-
spillan och allt vad det kan vara.

Henric visar mig entusiastiskt en ar-
betsspecifi kation.
– Se här, bara att trycka på ”print” i 
KLARTEXT så får man ut specifi kationen 
som vi bifogar fakturan! Det fi nns ju de 
som skickar ut fakturor som bara inne-
håller ospecifi cerade klumpsummor på 
tjugo, trettio tusen kronor. Det blir job-
bigt för klienten som själv måste begära 
en specifi kation om han/hon vill veta vad 
som gjorts.

Henric har ännu inte arbetat med alla 
delar i KLARTEXT, men är mycket nöjd så 
här långt.
– Så länge de delar man använder dag-
ligdags fungerar är man nöjd, säger han 
och fortsätter:
– Jag har inte lusläst manualen för att 
utforska alla fi nesser ännu, jag tillhör 
gruppen som kör ”try and error”. Fung-
erar det inte känns det tryggt att kunna 
ringa till Soft IT och få hjälp, de har en ut-
märkt support.

Avslutningsvis har Henric några önske-
mål.
– Papper och penna fungerar fortfaran-
de för mig, men att kunna registrera i 
KLARTEXT via internet när man inte är på 
kontoret skulle underlätta avsevärt. Ma-
rias ”Tips & Tricks” i tidningen är suve-
ränt bra, men någon gång per år vore det 
önskvärt att man hade en ”uppfräsch-
ningskurs” i KLARTEXT, och då inte bara 
i Stockholm utan även i andra delar av 
landet, till exempel Göteborg, Malmö och 
Umeå.

Familjen omfattas av fru och två ”kra-
vallungar”, som Henric uttrycker det, 16, 
respektive 19 år gamla. Själv gillar han 

att röra på sig, löptränar och utö-
var Karate. Närmast stundar ”Gö-

teborgsvarvet”, en halvmara med 
45 000 deltagare. Som om inte 
detta vore nog håller han på att 

ta MC-körkort tillsammans med 
sonen.

Det blir dags att tacka för 
en utomordentligt trevlig 

stund hos Fastighetsjuris-
terna i Göteborg.
Och vilket gott kaffe, det 
är verkligen inte varje dag 

man bjuds på kaffe av en 
kaffemästare!

Två stora exemplar av 
seriefi guren Snobben, en av 

Henrics favoritfi gurer, pryder 
konferensrummet.

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

Kurs på distans innebär att du som användare sitter vid din dator på ditt kontor 
och kursledaren sitter vid sin dator på SoftIT:s kontor i Sundbyberg. Vi kopplar 
samman våra datorer via TeamViewer så att både lärare och elev ser samma 
sak och utbildningen sker via telefon. Med denna typ av kurs slipper man restid 
till och från kurslokalen, det går att planera in fl era olika kurstillfällen á en 
timme per gång och det är enkelt att hitta tid för kurstillfället även i de mest 
fullspäckade kalendrar.

Kurs på distans kostar 1.140 kr/timme (exkl. moms) och bokning sker via mail till 
klartext@softit-sk.se.

Vid behov kan även den systemansvarige se vilka användare som är inloggade och 
själv logga ut dessa för att säkerställa att alla får den nya versionen på samma gång. 
Det fi nns också en knapp för information om vad som är ändrat i programmet sedan 
den förra versionen av KLARTEXT.
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Maria Grass
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

John Vikman
Teknisk support

Tips & Tricks med Maria!
Telefonen ringer, faxen surrar till och da-
torn plingar för att meddela att e-post är 
på väg in. En ny klient är på gång men 
kan byrån verkligen åta sig uppdraget? 
Hur ska vi veta att den potentielle klien-
ten inte har varit motpart i något tidiga-
re ärende på byrån? Hur ska man kunna 
hålla reda på vilka klienter kollegorna på 
kontoret på annan ort har företrätt? Lös-
ningen fi nns under förstoringsglaset och 
kallas Manuell jävskontroll.

Från och med KLARTEXT Tid/Faktura 
version 8.1.1.25 så har vi förbättrat sök-
funktionen så att det nu är möjligt att 
söka på klienter, motparters och asso-
cierade objekts namn både med exakt 
stavning så att ”Carl” bara ger träff på 
”Carl” och fonetiskt så att ”Carl” ger träff 
både på ”Karl” och ”Carl”. Råkar man ha 
många ”Carl” i systemet kan man också 
minska urvalet genom att ange Carls ex-
akta personnummer eller kanske bara 
vad hans personnummer börjar med, om 
man vet Carls födelseår. Om man oroar 
sig för att Carl har hunnit byta namn se-
dan han senast förekom på byrån kan 
man helt enkelt bara söka på Carls per-
sonnummer. Personnummer är svårare 
att byta än namn!

I söklistan kan man sedan få mer infor-
mation om de träffar man fått. Vem är 
ansvarig jurist för klienten? Vilken klient 
tillhör det associerade objektet och i vil-
ket ärende har personen eller företaget 
varit motpart? Är klienten aktiv eller pas-
siv? När lades ärendet upp?
 Vill man sedan söka ytterligare infor-
mation kan man klicka på F4 på tangent-
bordet för att länkas direkt till klientre-
gistret. Hur enkelt som helst!


