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För ett år sedan hälsade jag på hos 
Advokatfirman Alnashi på söder i 
Stockholm. Advokat Majeed Alnashi 
hade då just startat sin advokatfirma 

Av: Ulf Hansson

När Majeed Alnashi startade sin advokatfirma för drygt ett år 
sedan beslutade han att använda KLARTEXT Advokatsystem som 
administrativt hjälpsystem. Det har varit enbart positivt och nu har 
han också byggt på med applikationen KLARTEXT Online.

Bra första dag 
med KLARTEXT.

Tips & Tricks 
med Fayez!

och som administrativt hjälpsystem 
valde han KLARTEXT Advokatsystem. 
Han hade själv tidigare positiva erfa-
renheter av KLARTEXT och efter att 

även kollegor i branschen rekommen-
derade systemet bestämde han sig.
 ”Det gäller att välja rätt från bör-
jan, annars blir det dyrt”, sa han och 

Han valde rätt från 
början

Advokat Majeed Alnashi.



2

Höstmörkret har sänkt sig över oss och 
vintern är på gång. Men det har trots allt 
varit en ganska varm och behaglig höst till 
tröst för alla oss som inte är så förtjusta i 
vinter och kyla.
Denna tid på året bjuder ändå på en hel del 
glädjeämnen. Vi har bland annat en härlig 
jul- och nyårshelg att se fram emot.
Året har varit väldigt omvälvande på grund 
av den alltjämt pågående pandemin. Vi har 
alla fått anpassa oss efter detta med utökat 
hemarbete, digitala möten och konferenser 
m.m.
Detta är sista numret för i år och som 
vanligt vill vi gärna göra en kundintervju. Det 
är alltid intressant att få en direktrapport 
från våra kunder om hur de upplever 
arbetet med KLARTEXT Advokatsystem. 
Omständigheterna har gjort att vi de 
senaste numren endast träffat byråer från 
Stockholm då vi velat undvika resor med 
tanke på smittorisk och smittspridning av 
covid-19. Så även i detta nummer.
Vår reporter Uffe träffar återigen 
Advokatfirman Alnashi som han intervjuade 
för något år sedan. De var då en alldeles 
nystartad byrå. Läs Uffes artikel om hur de 
har upplevt tiden som nystartad byrå och 
hur det dagliga arbetet har fungerat med 
KLARTEXT Advokatsystem.
Som vanligt serverar Fayez lite goda råd 
i vårt återkommande mycket populära 
inslag ”Tips & Tricks med Fayez”. Denna 
gång handlar det om hur man med hjälp av 
KLARTEXT inbyggda funktion för Aconto-
fakturering kan bibehålla byråns likviditet 
under långa och utdragna ärenden.
Vi tar gärna emot tips om vad ni vill läsa 
om i iKLARTEXT eller vad Fayez ska ”tipsa” 
om framöver. Maila era önskemål till 
klartext@advisorsoftit.se.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Jörgen Olsson

Ett år av 
anpassning

jorgen.olsson@advisorsoftit.se

Dennis Tieu, Jur. kand. 
har sedan länge jobbat i 
KLARTEXT.

John Boujakdjian hjälper 
bland annat till med 

administrationen.

Emma Berggrens första dag 
på jobbet började med att 
lära sig KLARTEXT.

när det nu gått ett år besöker jag advokat-
firman på nytt för att höra hur de upplever 
KLARTEXT efter att ha blivit lite varmare i 
kläderna.

Det har hänt en del sedan sist. Firman har 
flyttat från Rosenlundsgatan på söder till 
nya fräscha lokaler i Stadshagen på Kungs-
holmen.

Advokatfirman Alnashi har sedan starten 
använt i stort sett alla funktioner i KLAR-
TEXT och alla på advokatfirman arbetar 
med systemet.
 För ett år sedan funderade Majeed på 
att även testa applikationen KLARTEXT 

 Online. Detta föll väl ut och nu använder 
han även denna applikation i sitt dagliga 
arbete.

KLARTEXT Online gör det enklare att direkt 
registrera tid även då man är någon an-
nanstans än på kontoret. Det är en smidig 
funktion som gör att man inte glömmer an-
teckna tid när man till exempel är på resan-
de fot eller befinner sig på annan ort.

Majeed var upptagen på annat håll när jag 
på nytt hälsade på, men jag får träffa flera 
av hans medarbetare som använder KLAR-
TEXT i det dagliga arbetet och som kan be-
rätta om hur man upplever systemet.
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Byråfakta
Advokatfirman Alnashi är en 
allmänpraktiserande byrå med 
specialistkompetens inom 
humanjuridik med särskild fokus 
på migrationsrätt, familjerätt och 
brottmål. Man erbjuder kvalificerade 
juridiska tjänster med inriktningen att 
se varje klient för den person hon eller 
han är, med sina särskilda behov.

Ny medarbetare: Zeinab Al Tememe, Jur. kand.

Ny medarbetare: Sara Abdulhalim, Jur. kand.

I receptionen 
kan besökare 
vila ögonen på 
detta rogivande 
akvarium.

Från administrationen och ekonomiavdel-
ningen förklararar man att medarbetarna 
nu börjat få grepp om det mesta i KLAR-
TEXT och jag får höra många berömmande 
ord om systemet, inte minst kostnadsräk-
ningarna och faktureringen som blivit myck-
et enklare i KLARTEXT. Det handlar om fyra, 
fem kostnadsräkningar per person och dag.

Som vanligt används tidrapporteringen fli-
tigast men man uppskattar också jävkon-
trollen som fungerar jättesnabbt ”den är 
gjord på några sekunder”, liksom mallarna 
och rapportgeneratorn som ger information 
i många varianter och skärningar.
– KLARTEXT underlättar jobbet enormt 

Nu är det möjligt att integrera KLARTEXT med Fortnox.
Skicka skapade fakturor från KLARTEXT till Fortnox där de bokförs direkt.
Gjorda betalningar i Fortnox läses in i KLARTEXT.

och då blir man mycket gladare, säger ad-
ministratören bakom skärmen och skrattar.
Egentligen gör man allting i KLARTEXT, eko-
nomiarbetet har blivit jättesmidigt med 
KLARTEXT och det underlättar även för re-
visorerna.

En av medarbetarna rekommenderar även 
Advisor SoftITs videoklipp med information 
om hur man hanterar speciella ärenden.
– Videoklippen har jag haft stor nytta av, 
de är jättebra!

Som ägare menar Majeed att det känns 
bra att enkelt få en översikt och status 
på alla ärenden och se vem som gjort vad 
när kanske flera jurister är inblandade i ett 
ärende.
– Det går fint i KLARTEXT och det innebär 
också att vi kan ge klienterna bästa tänk-
bara stöd. Det blir också en form av kund-
vård då man lätt ser vilken jurist som job-
bar i ett visst ärende. Man undviker då att 
skicka olika jurister till samma klient.

Advokatfirman Alnashi står nu också i be-
grepp att skaffa Advisor SoftITs nyhet, näm-
ligen integreringen av KLARTEXT med Fort-
nox. Det innebär att man skickar skapade 
fakturor från KLARTEXT till Fortnox där de 
bokförs direkt och gjorda betalningar i Fort-
nox läses in i KLARTEXT.

John Boujakdjian står i receptionen när 
iKLARTEXT är på besök. Han arbetar i övrigt 
med administrationen men hanterar också 
avslut av ärenden och tycker KLARTEXT har 
varit enkelt att lära sig.
– Det är mycket logiskt och bra uppbyggt, 
säger han, tar man det lugnt lär man sig 

snabbt, sedan finns det säkert mycket jag 
inte utforskat ännu, men finesserna får 
komma efter hand när man får behov av 
dem.

För Emma Berggren är det första dagen 
på advokatfirman när jag gör intervjun och 
hon har precis börjat sätta sig in i ekonomi-
funktionen.
– Jag har börjat bekanta mig med KLAR-
TEXT idag och av det jag sett så här långt 
tycker jag det verkar enkelt och lättförstå-
eligt. Det kommer nog att gå bra efter lite 
träning.

Advisor SoftITs support får som vanligt be-
röm. I min första intervju med Majeed tyck-
te han till och med att supporten var mer 
värd än själva systemet.
– Man behöver inte oroa sig om det upp-
står något problem, förklarade han, bättre 
support än den på Advisor SoftIT kan man 
inte önska sig.

När jag tackar för mig får jag som av-
slutning med mig en uppfriskande häls-
ning från medarbetarna på Advokatfirman 
 Alnashi:
– Hatten av för KLARTEXT!
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Förskottsfakturering
Ibland kan vissa ärenden bli både tidsödande och långdragna. Som advokatbyrå riskerar 
man då att stå med stora utestående fordringar på vissa klienter. Då kan det vara klokt att 
göra ett avtal med klienten om löpande betalning under ärendets gång och att avräkning mot 
slutbetalningen skall ske när ärendet är slutfört. Detta sköts då smidigt och enkelt med hjälp 
av KLARTEXT Aconto-funktion och man undviker då att riskera byråns likviditet.

Tips & Tricks med Fayez!Tips & Tricks med Fayez!

Så här går det till:

I ett eget fönster under Fakturering/Aconton finns sedan all 
information angående vilka klienter som har innevarande 
a conton och vilka Aconton som har blivit avräknade m.m. 
Allt samlat och sökbart på ett och samma ställe.

Acontot räknas av mot det upparbetade arvodet utan något 
krångel. Inga miniräknare eller komplicerade beräkningar i 
Excel behövs!

Aconto-faktura skapas enkelt i KLARTEXT. Man klickar 
bara i ”Aconto” när man skapar ett nytt koncept. Välj 
sedan vilken klient som skall a conto-faktureras, fyll i 
belopp i konceptet och klicka på ”Fakturera”. 
Fakturan skrivs ut och är redo att skickas till klienten!

När det är dags att göra avräkning så hämtas all registrerad 
tid in till ett nytt koncept och KLARTEXT frågar automatiskt 
om det innevarande a contot skall räknas av. Bara att 
klicka ”Ok!”


