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När Olof Riesenfeld i Ludvika nyligen återstartade sin egen 
advokatfi rma ville han ha en fl exibel och underhållsfri IT-lösning och 
beslöt att köra KLARTEXT i SoftITs driftmiljö.

Ny funktion!
Bilder och 

dokument direkt 
till KLARTEXT.

Olof styr det 
mesta från sin 

iPhone.

Av: Ulf Hansson

Tips & Tricks
med Bernt!

”Vi kan ses i Ludvika, jag har kvar en 
liten skrubb på fyrahundra kvadrat-
meter i stan”, säger advokat Olof Rie-

senfeld när jag bokar tid för en inter-
vju. Olof driver nu egen advokatfi rma 
och planen är att sköta hela verk-

samheten i den Bergsmansgård utan-
för Ludvika som Olof och hans hustru
Catharina köpte för trettio år sedan.

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

Goodbye till 
sladdar, servrar och 
underhåll!

Olof Riesenfeld gillar 
lösningen med att köra 
KLARTEXT Advokatsystem i 
SoftITs driftmiljö.
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Nu har höstmörkret sänkt sig över landet 
och vintern är på ingång. Efterlängtad av 
somliga, men många av oss ser redan fram 
mot våren när ljuset och värmen är tillbaka. 
Denna tid på året bjuder trots allt på en hel del 
glädjeämnen. Vi har bland annat en lång och 
härlig jul- och nyårshelg att se fram emot.

Under årens lopp har vår ambition i 
KLARTEXTgruppen varit att förenkla det dagliga 
arbetet för våra kunder. Nu när smartphones 
och surfplattor blivit en stor del av vår vardag 
är vi glada att kunna presentera ytterligare en 
fantastisk funktion i KLARTEXT Online.

Utöver tidigare funktioner, som tid och 
omkostnadsregistrering, kan man nu även ta 
en bild av exempelvis ett avtal och skicka den 
direkt in i KLARTEXT Akthantering. Läs mer om 
detta på sidan 3.

För detta nummers kundintervju skickade 
vi vår stjärnreporter Uffe till Dalarna där 
han träffade advokat Olof Riesenfeld och 
hans hustru Catharina. Olof ger sin syn på 
advokatarbetet och KLARTEXT Advokatsystem 
som han använt i många år. Olof jobbar gärna 
med ny teknik i det så kallade ”molnet”.

I det dagliga arbetet på en advokatbyrå 
hanteras stora mängder dokument och mail. 
Många av våra kunder använder då den 
inbyggda dokumenthanteringen i KLARTEXT 
Advokatsystem.

För att ytterligare förenkla denna hantering 
fi nns integrerade kopplingar till Microsoft Offi ce 
där man direkt kan importera mail m.m. till 
KLARTEXT Akthantering. I ”Tips & Tricks”, sid 4, 
visar Bernt hur man enkelt kan installera och 
använda dessa.

Vad vill ni läsa om i iKLARTEXT? Maila gärna 
önskemål till klartext@softit-sk.se.

Eftersom detta är sista numret för i år vill jag 
passa på att önska läsarna en God Jul samt en 
fi n avslutning på året och ett gott nytt 2016!

Jörgen Olsson

Positivt i 
höstmörkret

jorgen.olsson@softit-sk.se

Olof och Catharina tar emot i det gamla 
Tingshuset i Ludvika som efter att tingsrät-
ten avvecklades 2001 hyrts ut till privata 
företag, bland annat Advokatfi rman Glim-
stedt där Olof arbetade till helt nyligen.
 Catharina, som också är sekretera-
re, bjuder på kaffe och goda mackor efter 
min biltur från Stockholm och vi får en prat-
stund över kaffebordet i Tingshusets stora 
kök.

Olof berättar att han trappar ned på verk-
samheten på grund av sjukdom som gör att 
han numera bara arbetar 25%.
– Jag skulle kunna sluta helt, säger han, 
men det känns inte bra. Man behöver hålla 
huvudet igång och vara aktiv så länge man 
kan.

Det må vara så att Olof trappar ned, men 
hans intresse för modern IT-teknik är de-
fi nitivt inte i avtagande, tvärtom, han är 
en synnerligen teknikbejakande person. I 
hans iPhone fi nns appar för det mesta. Olof 
visar alla möjliga funktioner, inte minst ar-
betsmässiga, men också hur han från sin 
iPhone har kontroll på värme, dörrlås, larm 

och allt möjligt i Bergsmansgården utanför 
stan.

När Olof arbetade som notarie i Tingshuset 
1979 bodde han på vinden.
– Det var nära till jobbet, jag tog bara his-
sen ned, säger han roat.
Efter notarietjänsten blev det domartjänst i 
Ludvika och Hedemora innan han gick över 
till advokatverksamheten.
Olof har arbetat på ett fl ertal advokatbyråer 
i olika konstellationer under åren och insåg 
tidigt fördelen med KLARTEXT Advokatsys-

Uppmärksammade och prisbelönta Gonäs Bergsmansgård blir kombinerat hem och ”huvudkontor” 
för Olof och Catharina framöver.

Olof och Catharina privat
Olof och Catharina framför huvudbyggnaden på Gonäs Bergsmansgård utanför 
Ludvika. Huset är så pietetsfullt inrett efter gammal förlaga att Olof och Catharina 
belönades med Ludvika kommuns skönhetspris och uppmärksammades av tidningen 
”Timmerhus & Interiör”. Förutom huvudbyggnaden omfattar fastigheten sex äldre 
byggnader, till och med en smedja. Hundar, katter och många andra djur fi nns på 
gården.
– Utöver hästar har vi också får, säger Olof, men vi har haft det mesta, till och med 
en liten minigris!
Familjen omfattar fyra barn och lika många barnbarn.
På fritiden handlar det mycket om hästarna.
– Vår ena dotter har ridit på tävlingsnivå, förklarar Catharina, och hon håller oss fullt 
sysselsatta!
Något favoritprogram på tv kan de inte komma på.
– Det skulle möjligen vara ”Antikrundan”, säger Olof, Catharina har haft antikaffär 
och intresset för gamla saker fi nns kvar.
Senast lästa bok är ”Viking Lines historia” och när det gäller favoritmat väljer både 
Olof och Catharina fi sk och skaldjur.

arna en God Jul samt en
ch ett gott nytt 2016!
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tem. Senaste tillskottet är Dokumentsök. 
Allt övrigt har funnits sedan länge.
– Man har väldigt bra överblick i KLAR-
TEXT, säger han, och Dokumentsök är ett 
förträffl igt nytillskott.

Som Olof ser det är KLARTEXT ett nödvän-
digt hjälpsystem för att kunna bedriva da-
gens advokatverksamhet som har stora 
krav på effektivitet.
– Jag som har varit med ett tag vet hur 
det var förr med all fysisk sökning av doku-
ment i pärmar, tidrapportering med mera. 
När man blickar bakåt är det som en an-
nan värld jämfört med hur smidigt det nu 
är med KLARTEXT.

Det fungerar dåligt att arbeta 25% i en 
större organisation, menar Olof, och åter-
startade därför nyligen sin egen fi rma ef-
ter att ha arbetat hos Glimstedt. Han beslöt 
att köra KLARTEXT i SoftITs egen driftmiljö.
– Det är oerhört smidigt, säger han, jag 
behöver inte bekymra mig om sladdar, ser-
vrar, teknikertid och underhåll. Det gick 
dessutom fi nt att lyfta ur det trettiotal ären-
den i KLARTEXT jag hade hos Glimstedts 
server i Falun och föra över dem till SoftIT.

Olof vill kunna arbeta fl exibelt och lovordar 
SoftITs driftmiljö.
– Molntjänsten är ju det nya sättet att ar-
beta och har så många fördelar. Om min 
dator till exempel skulle bli stulen eller det 
händer någon olycka med den så fi nns ju 
allt kvar i molnet. Utöver KLARTEXT har jag 
även lagt in annat där, till exempel Offi ce 
365, som gör att även det jag skriver i Word 
och Excel läggs i molnet. Där fi nns också ett 
hundratal egna mallar. Vi har till och med 
telefonväxeln där.

Hur är det med säkerheten?
– Den känns helt tillfredsställande, säger 
Olof, vi har vad man kan kalla en egen ”tun-
nel” till SoftITs driftmiljö. Det går inte att se 
våra dokument via vilken dator som helst, 
bara våra egna. För att nå tjänsten krävs en 
speciell programvara som har installerats i 
våra två datorer.

SoftITs support får också beröm.
– Den fungerar utmärkt, säger Olof, vi 
har bland annat haft fi n kontakt med Fayez 
Chahrstan som alltid ställer upp och hjäl-
per oss när vi behöver.

Det drar ihop sig till lunch och Olof och Ca-
tharina bjuder på denna i samband med 
en rundtur i den vackra Bergsmansbygden 
runt sjön Väsman. Innan det blir dags för 
mig att tacka för en jättetrevlig dag stannar 
vi till vid parets vackra Bergsmansgård vari-
från Olof och Catharina planerar att bedriva 
verksamheten framöver.
– Det blir jättebra, säger Catharina som 
sköter administrationen, nu kan vi ju sitta 
varsomhelst och jobba!

Ny funktion i 
KLARTEXT Online!
Skicka bilder och dokument direkt till 
akten i KLARTEXT

Android
Lägga till ett dokument i KLARTEXT Aktbib-
liotek utan att ha tillgång till KLARTEXT? 
Använd KLARTEXT Online. Ditt dokument 
skickas till aktbiblioteket under den klient/
ärende du valt.
Möjliga format är pdf, doc/docx, xls/xlsx, 
ppt/pptx, txt, jpg, png och bmp.

Nästa version av KLARTEXT som släpps i 
november 2015 innehåller en ny mycket 
användbar funktion i KLARTEXT Online. 
Bild och dokumentöverföring från din 
Smartphone, surfplatta eller dator direkt 
till KLARTEXT Akthantering, här är det 
bara fantasin som sätter gränser för 
användningen av funktionen.

Bilden/Dokumentet ligger klar att laddas in i 
KLARTEXT Aktbibliotek på rätt Klient/Ärende och med 
ett beskrivande namn.
Andra funktioner som fi nns i KLARTEXT Online är
tid- och omkostnadsregistrering.

Iphone
Du sitter ute hos en klient och har ett av-
tal. Fotografera avtalet och skicka in bilden. 
Välj klient/ärende det avser. Du använder 
kameran som scanner för att få in doku-
ment i akthanteringen.
Dokumentera vilka personer som var med 
på ett möte, fotografera, skicka in det i akt-
hanteringen.
Fotografera av ett P-avgift/Taxi kvitto och 
skicka in bilden på den klient/ärende det 
avser för att hålla reda på kvittot och vem 
som senare ska faktureras.



4

Fler och fl er
väljer SoftIT!

Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Tips & Tricks med Bernt!
Information om Offi cetillägg samt 
Offi ce 2016
Det fi nns stöd för Offi ce 2016 i version 8.1.1.36. Det fi nns dels ett nytt program 
för installation och avinstallation av Offi cetillägg som du kan nyttja om du har 
Offi ce 2007 eller senare.

Du hittar stödet i Hjälp-menyn under rubrikerna Installera/Reparera Offi cestöd 
samt Avinstallera Offi cestöd. Dessa menyalternativ syns inte om du har en 
citrix- eller terminals server-miljö. Om miljöfi ler behöver installeras ska du välja 
att köra installationspaketen för dessa.

Installationen är enkel, men vi ber dig att läsa de eventuella meddelanderutor 
som visas.

Som tidigare uppdateras Offi cetilläggen automatiskt efter att de väl installerats.
Om du har problem med att få igång versionshanteringen i Word 2013 och 2016 
ska du – från dokumentfönstret – välja Arkiv, Alternativ och där ta bort bocken ur 
Visa startskärmen när programmet visas.

All data som sparas på din hårddisk är guld värd. Där lagras alla värdefulla program och oumbärlig 
klientinformation. Men är dessa data lika trygga som om de sparades i ett 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 viktiga beståndsdelen utgörs av Klartext skräddarsydda Dator-backup, som gör att virus eller en kraschad dator 
inte längre äventyrar er IT-säkerhet.

Den andra – lika viktiga delen – består i att vi erbjuder en egen server som placeras i vårt 
datacenter och tillåter alla era användare att köra Klartext. Er data fi nns då i en säker miljö 
där den inte riskerar att komma på avvägar eller att bli stulen.

Kontakta oss på SoftIT för mer information och en oslagbar prisidé.
KLARTEXT support (08-705 80 21 eller klartext@softit-sk.se) Advokatsystem

Säkert som Fort Knox?
bärlig 
er ni en 
terar en IT-


