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– Välkommen till Lappland! säger 
Magnus Müchler med ett stort leende 
när han tar emot på kontoret i Gälli
vare.
Intill kontoret i centrum byggs det för 
fullt, Gällivare satsar stort på den nya 
skolan ”Kunskapshuset” som ska in
rymma kommunens gymnasieskola 
och lärcentra för vuxna.
 Förutom Magnus och Karin arbe
tar också Sarah Götzmann, konkurs
handläggare, på byrån. Ytterligare ett 

kontor finns i Kiruna. När vi bänkar 
oss i konferensrummet berättar Mag
nus att man just är i färd med att re
krytera ytterligare en medarbetare.

Karin och Magnus arbetade under 
drygt 20 år på Advokatbyrån Kaiding 
där man sedan länge använder KLAR
TEXT Advokatsystem. De var alltså väl 
förtrogna med systemet när man star
tade eget.
– Vi undersökte inte vad som fanns 

i övrigt på marknaden, säger Magnus, 
men vi var väldigt nöjda med KLAR
TEXT, så varför ändra på ett vinnande 
lag?
Karin instämmer.
– Finns ingen anledning, är man 
bara lite van att använda dator tycker 
tycker jag det är lätt att arbeta i KLAR
TEXT.

Vid några tillfällen har man behövt 
support från Advisor SoftIT. Till exem

Välkommen till  
Lappland!

Av: Ulf Hansson

För två år sedan startade makarna Magnus och Karin Müchler 
sin advokatbyrå i Gällivare. Deras tidigare positiva erfarenheter 
av KLARTEXT Advokatsystem gjorde valet lätt när de startade eget. 
De har dessutom kompletterat med E-kontoret.Tips & Tricks 

med Fayez!

Från vänster: Sarah Götzmann samt Magnus och Karin Müchler.

Advokat och 
modelljärnvägs

fantast.

KLARTEXT är ett 
väldigt bra system 

för advokat
branschen!



Magnus är hängiven modelljärnvägsfantast 
sedan unga år. Han har varit medlem 
i Stockholms modelljärnvägsklubb och 
hemma i villan är en drygt tjugo meter 
lång anläggning under uppbyggnad. 
Modelljärnvägen samsas med en stor 
musikanläggning i vilken det företrädesvis 
spelas klassisk musik.
– Det finns inte bättre blodtryckssänkande 
medicin än musik, säger han.

Karin har bland annat tävlat i ”Sveriges 
mästerkock” i TV4 och är ordförande 
för distrikt Sverige och Lettland i 
organisationen Zonta som i år fyller 100 
år. Zonta bildades i USA 1919 med syftet 
att främja flickors och kvinnors mänskliga 
rättigheter genom påverkansarbete och 
stödjande insatser. Zonta finns i sextiotre 
länder och har konsultativ status i FN och 
participatory status i Europarådet.
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Nu är vi en bra bit in på hösten och den 
mörka och kalla vintern närmar sig. Även 
om jag inte är någon vinterälskare så ser 
jag fram mot den eventuella snö som 
kommer och lyser upp i vintermörkret. 
Sedan har vi jul och nyårshelg att se fram 
emot som i år är väldigt gynnsam vad 
gäller helgdagar. Vi hoppas att ni alla får 
en lång och välförtjänt ledighet då.
Inför förra numret av iKLARTEXT reste vår 
reporter Uffe söderut till Karlshamn för vår 
kundintervju och i detta nummer blev det 
en resa i helt motsatt riktning, nämligen till 
den norrländska metropolen Gällivare.
Där träffade han den relativt nystartade 
byrån Advokaterna Müchler. Läs mer 
i Uffes artikel, bland annat om deras 
syn på den stora nyttan med att 
använda KLARTEXT Advokatsystem som 
affärssystem.
Som vanligt ges också lite tips för att 
underlätta det dagliga arbetet i KLARTEXT. 
Dessa har tidigare presenterats av Bernt, 
men från och med detta nummer tar 
Fayez Charhstan över.
Följaktligen kommer tipsen nu att 
presenteras under namnet ”Tips & 
Tricks med Fayez”. För er som använder 
KLARTEXT Advokatsystem är Fayez välkänd 
eftersom det oftast är han som svarar 
när ni mejlar eller ringer till oss. I detta 
nummer ger han lite tips om hur man gör 
när någon slutar på byrån och exempelvis 
ärenden ska flyttas över på annan 
användare.
Vad vill ni läsa om i iKLARTEXT? 
Mejla gärna önskemål till klartext@
advisorsoftit.se.
Eftersom detta är sista numret för i år vill 
jag passa på att önska läsarna en God Jul, 
en fin avslutning på året 
och ett Gott Nytt 2020!
 
Jörgen Olsson

KLARTEXT från 
syd till nord

jorgen.olsson@advisorsoftit.se

pel när man skulle flytta över klienter från 
Advokatbyrån Kaiding till nystartade Advo
katerna Müchler. Magnus förvånades över 
hur smidigt det gick.
– Det gick perfekt, säger han entusias
tiskt, det var klart över en natt! Vi jobbade 
till klockan femton på torsdagen och på fre
dag morgon var allt igång hos oss. Det fung
erade klockrent!
– Vi behövde också lite hjälp med att 
koppla Ekontoret till KLARTEXT, säger Ka
rin, och att skapa mallar och en ny konto
plan som bättre passar vår bokföringsbyrå.
Karin har ett tips till dem som står i be
grepp att skaffa KLARTEXT:
– I början hade vi en kontoplan som ingen 
använder längre och det hade varit smarta
re av oss om vi lagt upp en anpassad kon
toplan från början.

Karin uppskattar möjligheten att arbeta i 
KLARTEXT var man än befinner sig.
– Det är jättebra, vi jobbar ju i KLARTEXT 
både här i Gällivare och i Kiruna då vi har 
våra bärbara datorer med oss. Extra bra för 
mig som ofta är på resande fot även i andra 
sammanhang.

Magnus och Karin använder KLARTEXT 
”slaviskt” och uppskattar att man inte be
höver ta med sig hela akter när de inte är 
på kontoret.
– Vi använder KLARTEXT slaviskt, säger 
Karin, inte minst akthanteringen, där man 
till exempel lägger in dokument från dom
stolar, den funktionen underlättar enormt.
Karin tillägger:
– Det är många högar med dokument 
som nu finns digitalt i KLARTEXT och som 
vi slipper släpa på. Det funkar jättebra!
– När man är ute och reser kan man inte 
längre skylla på att akten ligger på kontoret 
och inte är åtkomlig, skrattar Magnus, allt 
finns i KLARTEXT.

Som Karin nämnde tidigare använder man 
också Ekontoret, som är ett tidsbesparan
de Officetillägg bestående av dokument
mallar med logik, som hämtar information 
från KLARTEXT och lägger in det på rätt 
plats i de dokument som skapas.

Sarah Götzmann är konkurshandläggare och 
har i likhet med Karin tävlat i mat. För Sarah 
handlade det om smörgåsar. 2012 
vann hon ”Mack-SM”. Vinnarmackan 
hette ”Ren Dröm” och bestod av vitt 
surdegsbröd med philadelphia smaksatt 
med wasabi, röd mangold, rökt och gravat 
renkött, marmelad med äpple, ingefära 
och vanilj samt ärtskott och inlagda 
morötter. Foto Axel Engelberth
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– Med E-kontoret KLARTEXT Officetillägg 
kopplat till KLARTEXT kan man importera 
till exempel mail och andra dokument till 
akthanteringen, förklarar Karin, det tycker 
jag man ska ha. Det är extra bra när man 
inte är på kontoret och någon ringer och 
frågar om något ärende. Man är inte läng
re beroende av det fysiska arkivet utan får 
fram ärendet på skärmen var man än befin
ner sig.

Karin ger ytterligare exempel.
– Om jag till exempel får ett mail och sva
rar på det så sparas det i Ekontoret akt
hanteringen med hjälp av KLARTEXT Office
tillägg. Jag får då en dokumentation på det 
jag gjort och får samtidigt tiden registrerad. 
Det är också viktigt med tanke på GDPR att 
man har full koll på dokumenten, man kan 
inte ha hela mailkorgen full med korrespon
dens från flera år tillbaka. Det man inte be
höver ska raderas.

Vilken funktion i KLARTEXT man har störst 
nytta av är lite svårt att sätta fingret på, Ka
rin menar att det handlar om helheten.
– Om man lär sig använda alla funktioner 
är ju KLARTEXT ett fantastiskt redskap, sä
ger hon och fortsätter:
– Tidredovisningen är en självklar sak, 
men vi använder också väldigt många av 
de andra funktionerna. Man vill ju få ut så 
mycket som möjligt av systemet.
Magnus funderar.
– Man jobbar ju i KLARTEXT hela tiden, 
jag kan inte tänka mig en arbetsdag utan 
KLARTEXT.

Karin konstaterar att pappersutskrifter 
numera hör till undantagen.
– När jag får en förundersökning kommer 
den oftast digitalt och då lägger jag in den 
i akthanteringen och kan läsa dokumenten 
i min iPad. Man behöver inte skriva ut på 
papper och man spar energi. Visserligen 
kan det ibland vara svårt att läsa från dis
playen och man behöver ändå göra en pap
persutskrift, men det hör till undantagen.

Det utbud av advokattjänster man erbju
der skiljer sig inte från övriga Sverige.
– Fördomarna om att vi här uppe skulle 
ha en massa jakt och hembränningsären
den stämmer inte, säger Magnus och skrat
tar, vi arbetar med samma typ av ärenden 
som i övriga Sverige. För närvarande har vi 
ganska många konkursärenden.

Advokaterna Müchler har funnit sig väl till
rätta i Lappland. De trivs i Gällivare och har 
svårt att förstå varför så många söker sig 
till storstäderna.
– Vi har skapat oss en tillvaro här som 
känns oerhört bra, säger Magnus, och jag 
slår gärna ett slag för landsortsadvokaten. 
Det är positivt att de flesta vet vem man är 
och för det mesta har man ett väldigt stimu
lerande jobb.

När du skapar ett dokument från akten i KLARTEXT namnger du först dokumentet och där
efter väljer du en dokumentmall. När du skapar ett dokument med en vanlig dokumentmall 
behöver du själv flytta över information om klient, motpart och ärende till det nya dokumen
tet. Det sättet att arbeta tar mer tid och ger fler källor och tillfällen till fel.

E-kontoret – KLARTEXTs 
förlängda arm i Word

Med E-kontorets hjälp hämtas passande uppgifter om klient och ärende in från  KLARTEXT 
till det nya dokumentet. Fördelen är att uppgifterna blir korrekta och att du tjänar tid jäm
fört med att skriva in uppgifterna manuellt. Ekontoret blir så att säga en förlängning av 
KLARTEXT in i Word. Färdiga texter kan också hämtas in med automatik och förses med 
uppgifter.

Med brevmallen kan du förenkla utskick till delägare/intressenter i konkurser eller 
dödsbon. Skapa massbrev med hjälp av den inbyggda automatiken tillgänglig på fliken 
 Ekontoret i Word. Antingen ett dokument per person eller alla personer mixade i samma 
dokument. Det föregående passar utskick per epost.

Är KLARTEXT-ärendet ett kostnadsräkningsärende? Är det frågan om civilrätt eller
förvaltningsrätt? Inga problem. Med logik i ekontorsmallen fångas rätt information upp.

Vem är mottagare av dokumentet? Aktuella adresser till polisen, försäkringsbolag och 
 aktuella rättsinstanser laddas i mallens uppgiftsfönster för ditt val.

Logik plockar in rätt uppgifter till fullmakter, yttranden, svaromål, överklaganden.
När du skapar ett nytt dokument, och valt mall, möts du av ett uppgiftsfönster (här en del 
av uppgiftsfönstret för en överklagan). I fönstret kan du göra kompletterande val.

Dokumentmallar är förstås bra för att snabba upp och förenkla arbetet med dokument, 
men även enhetligheten är viktig. Det är bra om utseendet förenar olika dokumenttyper och 
att dokumentmallarna följer er grafiska profil. En bonus i E-kontoret är att uppdaterings-
programmet ger dig senaste versionen av mallarna.
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

När någon slutar
På en advokatbyrå händer det 
då och då att någon slutar. Ett 
problem som då ofta dyker upp är 
att eftersom personen inte längre 
jobbar aktivt så vill man inte att 
han/hon ska dyka upp i alla 
urvalslistor m.m. i systemet, men 
användaren kan inte raderas 
eftersom det finns tider m.m. 
registrerade. Då sätter man 
lämpligen användaren som 
passiv. Om då användaren är 
kopplad till klient/ärende m.m. 
fungerar det inte och man får 
meddelande om detta.

Tips & Tricks med Fayez!

Tidigare fick man gå in på varje 
klient/ärende m.m. och byta användare 
för att så småningom kunna sätta 
användaren som passiv.

Nu finns det en arbetsbesparande 
funktion i användarregistret för att 
lösa detta. Den heter ”Byt”.

Här kan man enkelt flytta ansvarig 
jurist på klient, handläggare 
på ärende, handläggare på 
konkurs, sekreterare på konkurs, 
fakturaansvarig på ärende 
samt aktiva påminnelser till 
annan användare. Efter det kan 
användaren som slutat sättas 
som passiv.


