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KLARTEXT Advokatsystem har gett stora tidsvinster och bättre lönsamhet, säger 
advokat Tomas Underskog på Advokatfi rman Åberg & Co i Stockholm. Tomas har 
dessutom varit något av testpilot för utvecklingen av KLARTEXT Dokumentsök.

Regeringsgatan 
9 blev Drottning-

gatan 33.

Uppskattad 
fritextsökning.

Av: Ulf Hansson

Tips & Tricks
med Bernt!

På väg att träffa Advokat Tomas Under-
skog på Advokatfi rman Åberg & Co, 
Drottninggatan 33 i Stockholm, ver-
kar jag först ha gått fel. Entrén pryds 
nämligen av siffran nio. Förteckning-

en i porten visar dock att jag kommit 
rätt och förklaringen till nian fi ck jag 
av Ronja Svanberg, paralegal på ad-
vokatfi rman.
 Huset med nummer nio är ur-

sprungligen från Felix Sachs hus på 
Regeringsgatan 9 och är återupp-
byggd efter en rivning 1972. Bygg-
naden, som nu är en del av ett stör-
re kontorskomplex, är klassad som 

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

Testpilot med 
visioner

Toms Underskog på advokatfi rmans balkong med utsikt över Stockholms city.
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Hösten är här och de fl esta av oss är tillbaka 
på jobbet med batterierna laddade, redo för 
nya utmaningar. Vädermässigt blev väl inte 
sommaren riktigt vad man hade hoppats 
på. Det var mest en lång väntan på något 
som aldrig kom medan man hade semester, 
nämligen det varma sommarvädret. Men det 
bättrade sig på slutet och förhoppningsvis 
har ni alla haft en lång, skön och välförtjänt 
semester.

I detta nummers kundintervju träffar vi 
Tomas Underskog på Advokatfi rma Åberg & 
Co i Stockholm. De har använt KLARTEXT 
Advokatsystem i mer än femton år och har nu 
även börjat använda fritextsökningsprodukten 
KLARTEXT Dokumentsök.

Alla vet vi ju hur frustrerande det kan vara 
när man ska upprätta ett dokument och man 
vet att man gjort något liknande tidigare som 
hade varit perfekt som förlaga, men inte vet 
var detta fi nns. Då är KLARTEXT Dokumentsök 
lösningen.

Med fritextsökningen hittar man rätt 
dokument inom någon millisekund. Läs 
mer om Tomas tankar om KLARTEXT 
Advokatsystem i allmänhet och KLARTEXT 
Dokumentsök i synnerhet.

Vi fortsätter med det populära återkommande 
inslaget ”Tips & Tricks med Bernt”. Denna 
gång handlar det om nyttan med att 
använda den inbyggda versionshanteringen 
av Word-dokument som fi nns i KLARTEXT 
Advokatsystem. Läs om hur lätt det är att 
jämföra eller återanvända tidigare versioner 
av dokument.

Har ni önskemål om vad vi ska ta upp i 
kommande nummer av iKLARTEXT får ni 
gärna skicka förslag till klartext@softit-sk.se.

Välkomna till en spännande höst med 
KLARTEXT!

Jörgen Olsson

Uppskattad 
fritextsökning

jorgen.olsson@softit-sk.se

en av de mest värdefulla kulturhistoriska 
byggnaderna i Stockholm. Den ursprungli-
ga byggnaden var en så kallad curtain wall-
konstruktion, vilket möjliggjorde nedmonte-
ring vid rivningen och uppmontering femton 
år senare på Drottninggatan 33.
 Som framgår av bilden här intill kallas 
huset ”Klarahuset” och har kvar siffran nio 
i entrén. Tilläggas kan också att byggnaden 
tillsammans med Vasamuseet fått Kasper 
Salinpriset (ett pris som utdelas årligen till 
ett svenskt byggnadsverk eller en grupp 
byggnader av hög arkitektonisk klass).

Advokatfi rman Åberg & Co har sitt kontor 
högst upp i det kulturmärkta huset med vi-
dunderlig utsikt över centrala Stockholm.

Jag intervjuade Tomas Underskog 2010 i 
samband med att SoftIT anslöt KLARTEXT 
Advokatsystem till ”SearchGate”, en Goog-
le-baserad sökmotor som dock upphört.
 Sedan dess har SoftIT arbetat på att ut-
veckla KLARTEXT Dokumentsök. I den ti-
digare intervjun sa Tomas att han tjänade 
minst två timmar i veckan på sökfunktionen 
och jag undrar om det håller fortfarande?
– Absolut, jag tjänar troligen ännu mer! 
säger Tomas, över huvud taget tjänar jag 
både tid och pengar på att använda KLAR-
TEXT Advokatsystem.

Jag ber Tomas utveckla tankarna om KLAR-
TEXT Dokumentsök.
– Vi har prövat nya KLARTEXT Doku-
mentsök ett tag och det är en utmärkt funk-
tion, även om man saknar vissa utökade 
sökmöjligheter som fanns i den Googleba-
serade versionen, säger han och fortsätter:
– Jag har dock en känsla av att SoftIT ar-
betar på att utveckla dokumentsökmodu-
len ytterligare. För oss är det viktigt att kun-
na söka dokument med vidare begrepp än 
de man har nu. Oftast kommer man ihåg 
att man arbetat med en viss fråga, men 

man kommer inte ihåg vilken klient eller vil-
ket ärende det gällde. Kanske kan man er-
inra sig något ortsnamn eller en plats kopp-
lad till dokumentet och då vore det perfekt 
att kunna söka på just den orten eller plat-
sen och få napp den vägen.

Tomas har varit något av en testpilot för 
KLARTEXT Dokumentsök och har bland an-
nat hjälpt till med att föreslå vilka under-
grupper man ska ha i systemet. Han har 
haft fl er idéer:
– Jag hade också en idé om att man skul-
le programmera sökfunktionen så att man 
direkt kunde grovsortera ärendena, till ex-
empel på avtal, inlaga, PM och så vidare. 
Söker man till exempel på det geografi ska 
namnet får man nu upp allt osorterat, det 
vill säga fakturaunderlag och allt annat där 
ortsnamnet förekommer och man måste 
själv söka i allt detta för att hitta rätt doku-
ment.

Tomas suckar lite uppgivet och tillägger:
– Jag har dock gett upp den idén eftersom 
det skulle bli ”användarstyrt”. Den använda-
re som skapar ett nytt dokument måste var-
je gång ha disciplinen att trycka på en knapp 
för att registrera uppgifterna i sökfunktionen 
och det kommer inte att fungera.

Advokatfi rman Åberg & Co har sitt kontor 
högst upp i ”Klarahuset”, en av Stockholms 
viktigaste kulturhistoriska byggnader. Adressen 
är Drottninggatan 33. Den något vilseledande 
siffran 9 i entrén kommer ursprungligen från 
Regeringsgatan.

Ronja Svanberg, 
paralegal, berättade 
om husets historia.
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Tomas privat
Ålder: 44
Bor: Parhus i Bromma.
Familj: Hustru och två barn.
Fritid: Familjen, och jag håller mig i 
form genom att cykla till jobbet.
Senast lästa bok: Facklitteratur
Favoritprogram på TV:
”Grand Designs”.
Favoritmat: Äter det mesta, men 
måste jag välja så… italienskt.
Tycker inte om: Svårt, jag är ju en 
positiv person… men jag gillar inte 
onödigt bilåkande.

Företagsfakta
Advokatfi rman Åberg & Co 
fokuserar främst på miljö- och 
fastighetsrätt, men erbjuder också 
specialistkompetens inom ett fl ertal 
andra verksamhetsområden. Tolv 
jurister samt ytterligare två personer 
arbetar på fi rman. I 2015 års upplaga 
av The Legal 500 har advokatfi rman 
rankats i första bandet inom miljörätt.

– Hursomhelst är KLARTEXT Dokument-
sök väldigt bra, säger han, det är tidsbe-
sparande och det jag sa i intervjun för fem 
år sedan gäller fortfarande, det effektivi-
serar arbetet och man spar fl era timmar i 
veckan på att använda det. Om jag letar ef-
ter ett dokument, kanske en förlaga, som 
jag inte minns var den fi nns, så tjänar jag 
ett par timmar på att snabbt hitta den via 
KLARTEXT Dokumentsök. För min egen del 
handlar det nog i snitt om minst ett återfun-
net dokument i veckan.

Ytterligare fördelar, menar Tomas, är att 
man kan se om någon annan skrivit något 
liknande det man själv arbetar med.
– Det är ju dumt att ödsla tid på att formu-
lera texter som redan fi nns. Med KLARTEXT 
Dokumentsök tar det bara några sekunder 
att hämta uppgifterna.

Advokatfi rman Åberg & Co har använt 
KLARTEXT Advokatsystem i mer än femton 
år och det har man inte ångrat.
– KLARTEXT är väldigt uppskattat bland 
juristerna, säger Tomas, i pengar räknat 
skulle jag uppskatta att omsättningen öka-
de med mellan tio och tjugo procent när vi 
började använda KLARTEXT Advokatsys-
tem.

Sammanfattningsvis är du alltså en lika 
nöjd kund nu som du var för fem år sedan?
– Ja, det gäller fortfarande, säger Tomas, 
jag är mycket nöjd och kan än en gång 
varmt rekommendera KLARTEXT Advokat-
system!

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.

Versionshantering av Worddokument

Tips & Tricks med Bernt!

Med hjälp av panelen i Word kan du titta på 
tidigare versioner. Det går också att jämfö-
ra senaste versionen med en tidigare ver-
sion och ersätta senaste versionen med en 
tidigare version.
 Om du av misstag glömmer att spara 
ett dokument du redigerat träder vår sä-
kerhetskopieringfunktion förhoppningsvis 
in och säkrar mellanversionen. Om en sä-
kerhetskopierad version fi nns kan du öpp-
na den med knappen ”Säkrade dok”.

Efter att du installerat Offi cetillägget för Word kan du nyttja 
versionshantering av Worddokument i KLARTEXT.

När du öppnar ett dokument 
från KLARTEXT aktfönster, för 
redigering visas en panel till 
höger i Word.

Panelen innehåller en lista med 
tidigare sparade versioner av det 
aktuella dokumentet.

När du ändrat ditt dokument och stänger det skapas en ny version av dokumentet och den tidigare 
versionen, som dokumentet såg ut när du öppnade det, säkras. Om du/ni ställt in att ni ska spara 
rubriker med ändringsinformation dyker ett fönster upp vid stängningen i vilket du kan skriva in en 
kortfattad rubrik/notering för igenkänning av aktuell version.

I samband med att dokumentet stängs i Word skrivs antal sparade versioner 
in i databasen (utöver aktuellt original). Detta kan ses i aktfönstret i kolumnen 
Tidigare ver – om programmet ställts in så att den kolumnen visas.

M d hjäl

Säkrade
dok


