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Efter att ha provat fl era andra system har medarbetarna på 7WISE Advokatbyrå 
nu återvänt till KLARTEXT, det advokatsystem som många av dem stiftade 
bekantskap med redan på DOS-tiden.

Vi gick tillbaka
till KLARTEXT.

Säkert som
Fort Knox.

Av: Ulf Hansson

Tips & Tricks
med Bernt!

7WISE Advokatbyrå har sitt kontor på 
Kungsgatan, en av Stockholms stora 
paradgator. Som gammal stockhol-
mare är det alltid trevligt att prome-
nera utmed denna gata och känna 
innerstadens puls. Jag ska besöka 

7WISE där jag stämt möte med ad-
vokat Lars Lundberg, partner i byrån. 
Det är en strålande vacker februari-
dag då man till och med anar vårens 
ankomst. Efter en spatsertur från sa-
lustånden på Hötorget är jag framme.

Kontoret är smakfullt inrett och vi 
bänkar oss med en kopp kaffe i det 
trivsamma konferensrummet med ut-
sikt över Kungsgatan mot Vasagatan. 
Lars har anledning att se nöjd ut, inte 
bara för den trivsamma miljön utan 

Återvändarna

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

Det trivsamma konferensrummet har en liten balkong från vilken man kan beskåda den pulserande 
Kungsgatan tre våningar nedanför.
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Äntligen börjar våren sakta komma 
smygande och man kan hänga undan 
vintergarderoben. Man ser fram emot att 
ta promenader i vårsolen utan att behöva 
klä sig som till en polarfärd. De senaste 
månaderna har trots allt varit ganska milda 
den här gången, till tröst för oss som inte 
är så förtjusta i det vita inferno vi kallar 
vinter.

Förutom våren ser vi naturligtvis fram mot 
ett nytt utvecklande år med KLARTEXT 
Advokatsystem.

I detta nummers kundintervju ger vi oss 
ut i Stockholm och träffar en advokatbyrå 
med det fantasieggande namnet 7WISE. 
Man har på byrån testat ett fl ertal 
advokatsystem, men har nu valt KLARTEXT 
som man anser är ett arbetsbesparande 
och kostnadseffektivt system. Läs Uffes 
intervju med Lars Lundberg på 7WISE.

Alla vet vi att förlorade data genom 
serverkrascher eller liknande orsakar stora 
problem för alla verksamheter, inte minst 
gäller det advokatbranschen. Vi på SoftIT 
kan nu erbjuda våra kunder en lösning 
för att hantera sådana situationer om det 
värsta skulle inträffa. Läs mer om det på 
sid. 3.

Även i detta nummer får vi lite ”Tips 
& Tricks”. Denna gång är det Bernt 
Caspersson som visar nyttan med 
integrationen mellan Microsoft Offi ce 
och KLARTEXT Akthantering. Mycket av 
informations- och dokumentutbytet sker 
idag via mail så det är ett ovärderligt och 
tidsbesparande hjälpmedel för att hantera 
akterna i KLARTEXT.

Kanske har ni önskemål om vad vi ska 
ta upp i framtida nummer av tidningen – 
skicka ett mail till klartext@softit-sk.se.

Vi i KLARTEXT-gruppen hälsar alla 
välkomna till ett nytt utvecklande år med 
KLARTEXT Advokatsystem!

Jörgen Olsson

Om det värsta 
skulle inträffa ...

jorgen.olsson@softit-sk.se

för att han nyligen belönats med framgång 
i ett upphandlingsärende.
– Det var väldigt skönt att vinna det ären-
det, säger han, i synnerhet för min klient då 
det rörde sig om mycket pengar.

Nu ska det förstås handla om KLARTEXT 
Advokatsystem, men jag är till att börja 
med nyfi ken på byråns namn, 7WISE? Själv 
associerar jag till de sju vise männen och 
det visar sig inte vara helt fel.
– Nja, säger Lars, både och, vi är ju färre 
delägare och fl er anställda, men lite grand 
kan man säga att de sju vise fi nns med i 
bakgrunden. Bland annat fi nns det en sä-
gen, eller myt från Grekland, där ”Oraklet 
i Delfi ”, Pythia, i sitt tempel hade kloka råd 
formulerade av ”Greklands sju vise”. När vi 
bytte namn på byrån i våras ville vi ha nå-
got som sticker ut och är annorlunda. Med 
avstamp i den grekiska mytologin kom allt-
så det här med sjuan och ”Wise” upp och 
det har visat sig fungera bra, folk blir nyfi k-
na och uppmärksammar namnet.

7WISE är nya kunder hos SoftIT sedan 
i höstas då man köpte nio licenser KLAR-
TEXT, men fl ertalet av advokaterna och ju-
risterna har erfarenhet av systemet sedan 
långt tidigare.
– Vi har till och med arbetat med KLAR-
TEXT på ”DOS-tiden” då systemet utveckla-
des och vi var något av prototypanvändare, 
säger Lars, jag själv har arbetat med KLAR-
TEXT under större delen av min karriär.

Av olika anledningar bytte man system 
och prövade två andra varianter av admi-
nistrativa system.
– Vi tyckte inte de fungerade särskilt bra 
och gick tillbaka till KLARTEXT, förklarar 
Lars, och nu känner vi att vi är ”hemma” 
igen.

Lars tycker att SoftIT hängt med bra i kon-
kurrensen och utvecklat KLARTEXT på ett 
bra sätt.
– Ja, vi har som jag nämnde testat både 
ett tidigare konkurrerande system och ett 
nyare helt molnbaserat. Men vi upplevde 
att dessa egentligen inte är utformade och 
skräddarsydda för svenska förhållanden 
på samma sätt som KLARTEXT är. Man har 
ett helt annat fokus. Vi har ju till exempel 
ingången på klient och olika ärenden som 
rör klient. I det konkurrerande systemet vi 
testade fi ck man först gå in på ”ärende”. 
Vilken klient det rörde sig om verkade vara 
sekundärt. Hur som helst, vi kom aldrig rik-
tigt överens med det där.

Är KLARTEXT prisvärt?
– Vi har visserligen nyligen kommit igång, 
säger Lars, det är till exempel först från 
årsskiftet vi har börjat fakturera från KLAR-
TEXT och vi har helt nyli-
gen kopplat på redo-

Lars privat
Ålder: 49
Bor: Vasastaden.
Familj: Fru, en dotter, 16 år, och en 
pojke, 11 (mycket fotboll).
Fritid: Familjen, löpträning, tennis och 
squash.
Favoritprogram på tv: Brittiska 
deckare, t.ex. ”Shetland”.
Senast lästa bok: ”I mörkrets skugga” 
av Peter Robinson.
Favoritmat: Italienskt.
Gillar: Surströmming, ”man är ju 
norrlänning”.
Ogillar: Illojalitet.

”Vi har provat fl era administrativa system, men inget har passat oss så bra som KLARTEXT”, säger 
Lars Lundberg, advokat på 7WISE Advokatbyrå.

Vi har 
provat fl era 
administrativa 
system, men ...
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BYRÅFAKTA
7WISE Advokatbyrå består av ett team 
seniora och yngre advokater samt 
biträdande jurister. För närvarande 
omfattar personalstyrkan fjorton 
personer, administrativ personal 
inräknad.
Ett pragmatiskt tänkesätt präglar 
verksamheten, något man menar är 
en självklarhet då många lösningar, 
oavsett om det innebär att konstruera 
bonussystem för anställda eller att 
utforma taktiska handlingsalternativ i 
en tvist, kräver lite fi ness.
Ledorden är strategi, effektivitet 
och resultat med utgångspunkt i 
varje klients unika affärsmodell och 
problemställning.
7WISE är medlem i det globala 
nätverket Lexwork.

visningsmodulen att användas fullt ut. Men 
som svar på frågan; ja, det tycker jag.

Jag ber Lars beskriva fördelarna med 
KLARTEXT. Han funderar lite.
– Spontant tänker jag på rapportfunktio-
nerna och statistiken som är väldigt bra, 
säger han, och det sätt på vilket man på 
delägarplanet kan analysera till exempel 
belastningen på personalen, i första hand 
våra jurister. Man ser hur de jobbar, vilka 
delägare de jobbar med och vilken typ av 
ärenden de jobbar med. Det var en viktig 
funktion som saknades i de andra syste-
men vi testade. En annan fördel med KLAR-
TEXT är möjligheten att utforma rapporter 
och funktioner så att det passar just vår 
verksamhet.
– KLARTEXT fyller helt enkelt våra behov, 
fortsätter Lars, det har även bra påmin-
nelsefunktioner. Våra uppdrag omfattar ju 
även konkursförvaltning där det gäller att 
hålla reda på tider och datum för ärendena.

7WISE har även KLARTEXT Online.
– En utmärkt funktion, säger Lars, den 
stora fördelen med Online är ju att kunna 
hantera tidrapporteringen smidigt och inte 
glömma eller tappa bort uppgifter när man 
är ute hos klienter.

Lars berättar att man nyligen haft SoftIT 
på plats för att utbilda i KLARTEXT och han 
är mycket nöjd.
– Det fungerade jättebra, säger han, det 
var en uppskattad och givande utbildnings-
dag.

Avslutningsvis ber jag Lars själv sätta en 
rubrik på den här intervjun.
– Oj! säger han och lyfter blicken mot ta-
ket en kort stund, jo, men jag skulle nog 
sätta ”Återvändarna” eller något sådant, vi 
har ju återvänt till KLARTEXT efter en del ut-
fl ykter.

All data som sparas på din hårddisk är guld 
värd. Där lagras alla värdefulla program och 
oumbärlig klien  nforma  on. Men är dessa data lika trygga som 
om de sparades i e   bankfack? Använder ni en server som är lika 
skyddad som Fort Knox? Om inte erbjuder vi två paketlösningar 
som garanterar en IT-säkerhet på en väsentligt högre nivå.

Den första vik  ga beståndsdelen utgörs av KLARTEXT 
skräddarsydda Dator-backup, som gör a   virus eller en kraschad 
dator inte längre äventyrar er IT-säkerhet.
Den andra – lika vik  ga delen – består i a   vi erbjuder en 
egen server som placeras i vårt datacenter och  llåter alla era 
användare a   köra KLARTEXT.
Er data fi nns då i en säker miljö där den inte riskerar a   komma på 
avvägar eller a   bli stulen.

Kontakta oss på So  IT för mer 
informa  on och en oslagbar prisidé.
KLARTEXT support (08-705 80 21 
eller klartext@so  it-sk.se) Advokatsystem

Säkert som 
Fort Knox?

KLARTEXT Online!
Nu även med 
omkostnadsfunktion
Förhandlingen på tingsrätten, besöket hos klienten 
ute på sta’n, telefonsamtalet man tar i bilen på 
vägen hem – allt arbete sker inte på kontoret 
framför datorn. Med möjlighet att registrera 
tidposter direkt i telefonen eller på surfplattan så 
minskar risken att man glömmer bort att registrera 
den nedlagda tiden.

Med en enkel knapptryckning eller via en 
automatisk körning varje natt så tankas alla webb-
tidposter ned till Dagbladet i KLARTEXT och tiden 
är redo att faktureras ut. Aldrig mer en bortglömd 
kvart!

För att få tillgång till KLARTEXT Online krävs avtal för 
Online-tjänsten. För mer information ring 08-705 80 
10 eller maila info@softit-sk.se.

är guld
h
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Fler och fl er
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Under det senaste halvåret har integrationen mellan KLARTEXT och Microsoft Offi ce 
stärkts ytterligare. Med hjälp av vårt outlookstöd kan du nu välja att exportera ett 
e-postmeddelande, bara bilagorna i meddelandet eller fl era meddelanden samtidigt.
Du väljer själv vad som passar för stunden.

Ett eller fl era meddelanden samtidigt
Med Inkorgen framför dig på skärmen markerar du de e-postmeddelanden du vill kopiera 
till KLARTEXT. Därefter klickar du på fl iken Tillägg och väljer det alternativ du önskar.

Export av e-post från Outlook till KLARTEXT

Rubriker vid importen
Om du bara markerat ett meddelande 
får du möjlighet att ändra rubriken i 
aktimportfönstret.
 Om du markerat fl era meddelanden 
skapas rubriken till varje meddelande 
och bilaga med automatik. Du har förstås 
möjlighet att ändra rubrikerna i klientens 
akt i KLARTEXT senare.
 Om du markerar att du vill skapa en 
tidpost vid exporten får du den rubrik du 
valt till akten även i tidposten – detta 
gäller när du exporterat ett meddelande. 
Vid export av fl era meddelanden 
samtidigt får du rubriken ”Hantering av 
e-postmeddelanden” i tidposten som 
skapas. Tidpostrubrikerna går att ändra i 
KLARTEXT efteråt.

Kvittens
Exporten av fl era meddelanden (och/eller 
bilagor) avslutas med en kvittens.

Jag valde att spara alla bilagorna 
i exemplet tillsammans med hela 
meddelandet. Så här ser rubrikerna ut 
i akthanteringen efter importen.

Alternativ ett exporterar hela meddelanden – med bilagorna inbäddade. Alternativ två 
skapar en post för varje meddelande i ärendemappen och en post för varje bilaga i 
respektive meddelande.

Öppnat meddelande – alternativ
När du öppnat ett e-postmeddelande för läsning 
i Outlook har du även här två alternativ för 
kopieringen till KLARTEXT. Det första alternativet 
motsvarar att markera och exportera bara ett 
meddelande direkt i inkorgen (bilagorna bäddas 
in). Det andra alternativet kan du använda om 
meddelandet har bilagor. Du väljer vilka bilagor 
du vill ta med i exporten.

Lycka till med exporten 
till KLARTEXT!

Tips & Tricks med Bernt!


