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Det blev ingen resa utanför Stock-
holm som planerat i det här numret, 
den pågående pandemin satte käp-
par i hjulen och begränsade rörlighe-
ten även för mig som reporter. I stället 
passar vi på att presentera en av Advi-

sor SoftITs viktiga funktioner på hem-
maplan, nämligen kundsupporten.

Jag träffar Gun Sjelvgren och Martin 
Persson på Advisor SoftIT som sedan 
något år arbetar på företaget. Gun ar-

betar företrädesvis med vårt nya web-
baserade system Advisor 247 med-
an Martin håller ställningarna när det 
gäller att hjälpa till med KLARTEXT. 
Gun har arbetat på Advisor SoftIT se-
dan augusti 2020 och har redan till-

Av: Ulf Hansson

Martin och Gun arbetar med support och kundstöd för KLARTEXT 
Advokatsystem och det webbaserade Advisor 247. Att vara lyhörd och 
alltid anstränga sig maximalt för att lösa kundens problem är ledord 
i jobbet.

Supporten blir 
ofta utbildning.

Tips & Tricks 
med Fayez!

Välkommen till 
KLARTEXT support!

Martin Persson och Gun Sjelvgren brinner för att hjälpa kunderna tillrätta.
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Ljuset i tunneln

jorgen.olsson@advisorsoftit.se

räckliga kunskaper för att kunna hjälpa till 
även i KLARTEXT.

Gun, som bor i Solna, kommer från Jakob-
stad i finska Österbotten där hon arbetade 
med IT på ett stort skogsindustriföretag. Ef-
ter en tid ville hon prova något annat och 
arbetade fem år som egenföretagare inom 
friskvården.
 När Gun flyttade till maken i  Sverige tog 
hon upp kunskaperna inom IT igen.

Även Martin har en bakgrund inom IT där 
han bland annat arbetat med systemering, 
programmering och support. Martin bor 
i Uppsala och tycker det går jättebra, tåg-

Gun håller igång med jogging och försöker gå på gym när det är möjligt.
– Våra tre pojkar har börjat bli vuxna och när vi nu har fått mer egentid är planen att vi ska ägna 
oss mer åt kultur, teater, film och konserter.
Gun är musikalisk allätare och gillar husmanskost. Undviker dock starkt kryddad mat.
– Min pappa hemma i Finland var jägare och då kunde det bli ganska mycket älgkött.

På Advisor SoftIT har man inte bara 
det senaste inom modern data- och 
IT-teknologi, man kan också beskåda en 
apparat som var det absolut senaste 
inom IT för etthundrafyrtiofem år 
sedan, år 1876. Apparaten beskrivs 
på Tekniska Museet: ”Samtal blir till 
elektriska signaler i ena änden och 
sedan ljud igen hos mottagaren. 
Med telefonen kunde människor 
plötsligt prata med varandra utan 
att vara på samma plats”.

resan på en timme känns inte betungande, 
det är ungefär samma restid som stockhol-
marna själva har i bilköerna till sina arbets-
platser.

Har det varit lätt att lära sig KLARTEXT?
– Om vi utgår från ett användarperspektiv 
vill jag påstå att det är lätt och användar-
vänligt, säger Martin, KLARTEXT är logiskt 
uppbyggt.
– Vi avsätter någon timme i veckan till-
sammans för att lära oss mer av varandra, 
säger Gun, jag lär mig KLARTEXT och Mar-
tin webbsystemet Advisor 247.

Kunderna som ringer supporten utgår 
nog ofta från att ni är ”fullfjädrade” och 
har svar på allt, har ni det?
– Det är ju viktigt att alltid svara, säger 
Gun, men det är kanske inte säkert att vi 
alltid kan lösa kundens problem omedel-

Hej i försommarvärmen! 2020 blev 
ett år vi sent ska glömma. På grund av 
pandemin fick vi alla verkligen tänka om 
vad gäller möten, social distansering och 
resor. Många av oss sitter fortfarande 
hemma och jobbar eftersom det är 
rekommenderat att man helst ska 
göra så.

Men, äntligen ser man ljuset i tunneln. 
Vaccin är framtaget och vaccineringen är 
i full gång. Man hoppas ju att alla snart 
ska kunna återgå till ett förhoppningsvis 
lite mer normalt liv. Allrahelst nu när 
sommaren är på ingång.

Man vill ju gärna kunna röra sig mer fritt 
och framför allt kunna resa igen. Själv ser 
jag fram mot att återigen sitta i en solstol 
på någon exotisk paradisö i medelhavet 
med en paraplydrink i handen. Vid den 
här tiden ser vi ju alla framför allt fram 
mot en lång och välförtjänt ledighet.

I detta nummer har vi den stora glädjen 
att presentera två nya medarbetare 
i KLARTEXT gruppen. Det är Martin 
Persson och Gun Sjelvgren. Båda har 
lång erfarenhet av IT-system och framför 
allt har de jobbat mycket med support 
och kundstöd. Läs mer om Martin och 
Gun i Uffes artikel.

Som vanligt serverar Fayez lite goda råd i 
det återkommande mycket uppskattade 
inslaget ”Tips & Tricks med Fayez”. 
Denna gång blir det akthanteringen i 
KLARTEXT där han bland annat visar hur 
man på ett enkelt sätt kan styra vad som 
visas i fönstret.

Som vanligt tar vi gärna emot önskemål 
om vad vi ska ta upp i ”Tips & Tricks 
med Fayez”. Maila oss på klartext@
advisorsoftit.se.

Till sist vill jag tillönska alla våra läsare 
en riktigt skön sommar med sol, bad och 
tillfälle till vila och rekreation!

Ha en fantastisk sommar! 

Jörgen Olsson
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Även Martin håller sig i form med att jogga några gånger i veckan. I övrigt gillar han att umgås 
med flickvännen, familjen och vännerna.
– Jag är ganska lättroad, gillar att promenera i naturen och uppskattar kultur, ska bli skönt när 
allt kommer igång igen!
Martin gillar kryddstark indisk mat och är liksom Gun allätare inom musik.

bart. Vi ber då att få återkoppla så snart vi 
har lösningen på problemet.
– Fullfjädrade är väl att ta i, säger Mar-
tin och ler lite, ofta kommer samtalen att 
handla om ren utbildning, vi hjälper kunder-
na att förstå funktionerna och hur de an-
vänds.

Vad är viktigast att tänka på när man 
jobbar med kundstöd och support?
– Att man är lyhörd för kunden, svarar 
Martin snabbt, och att man verkligen gör 
allt för att lösa problemen.
– Dessutom försöker vi ge kunden extra 
tips när vi talas vid, till exempel berätta om 
genvägar till olika funktioner eller hur man 
får fram uppgifter på ett enkelt sätt.
– Över huvud taget försöker vi alltid un-
derlätta arbetet för kunderna, säger Gun.
– Vi har ju stort stöd i Fayez som skriver 
”Tips & Tricks”, säger Martin, det han inte 
kan om KLARTEXT är inte värt att veta. Han 
hjälper oss om vi själva skulle gå bet.

Vad är den vanligaste frågan?
Martin och Gun funderar lite.
– Det är nog behörighetsfrågor, säger 
Martin, det är ganska vanligt, man ska till 
exempel lägga till en ny behörig och vet inte 
riktigt hur det ska göras.
– Eller också ”jag kan inte logga in”, säger 
Gun, det kan ju vara nästan vad som helst 
som döljer sig bakom den frågan, men det 
är nog en av de allra vanligaste.
– För att reda ut problemen ställer vi följd-
frågor där vi kollar vad kunden gjort innan 
problemet uppstod för att få grepp på vad 
som hänt så vi kan vidta rätt åtgärd.

KLARTEXT Online
– Aldrig mer en bortglömd kvart!
Det självklara sättet att registrera tid för advokaten i farten.
Förhandlingen på tingsrätten, besöket hos klienten ute på stan, 
telefonsamtalet man tar i bilen på vägen hem – allt arbete sker 
inte på kontoret framför datorn. Med möjlighet att registrera 
tidposter direkt i telefonen så minskar risken att man glömmer 
bort att registrera den nedlagda tiden.

Registrera bild/dokument
Välj bild/dokument som ska skickas in i KLARTEXT 

Akthantering på valt klientärende. Du sitter ute hos en 
klient och har ett avtal, fotografera avtalet och skicka in 
bilden. Du använder kameran som scanner för att få in 

dokument i akthanteringen.

KLARTEXT 
Klientregister direkt 
i mobilen. Enkelt att 
ringa eller maila.

Du får upp de aktuella 
påminnelser som du har 
och som är upplagda på 
dig i KLARTEXT.

– Det gäller för oss att försöka ringa in 
problemet, vad frågan handlar om konkret.
– En väldigt bra metod är att vi kan log-
ga in på kundens egen dator och få en kla-
rare uppfattning av vad som inträffat, sä-
ger Gun, det underlättar enormt, man ser 
med egna ögon vad som hänt, vilka felmed-
delanden som kommer upp och så vidare. 
Kunden lär sig också mer och kan lätt se 
vad vi gör för att lösa problemet, det är väl-
digt uppskattat.

Varför ska man skaffa KLARTEXT 
Advokatsystem?
– Jag tycker man ska skaffa Advisor 247, 
det webbaserade systemet! säger Gun som 
gärna slår ett slag för det.
– KLARTEXT är ett bra och väl inarbe-
tat system, säger Martin, och det har i så 
många år bevisat sitt värde. Gammal är 
äldst! För kunderna ligger det också en 
trygghet i det faktum att KLARTEXT har väl-
digt många användare.
– Erfarenheterna och kunskapen om ad-
vokatbyråernas arbete finns hos oss här i 
huset, säger Gun, både Advisor 247 och 
KLARTEXT är unika, verksamhetsanpassa-
de system.



4

Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Akthanteringen i KLARTEXT

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

Vill man sedan flytta kolumnerna är det bara att ta tag i rubrikfältet med 
muspekaren och placera kolumnen på valfritt ställe.

KLARTEXT sparar inställningen för kolumner så att det ser likadant ut när man 
öppnar aktfönstret nästa gång. Man kan även sortera innehållet i fönstret 
genom att klicka på viss kolumnrubrik, om man exempelvis vill följa en epost-
konversation är det bara att klicka på kolumnrubriken ”Maildatum”.

I det dagliga arbetet på en advokatbyrå hanteras stora mängder av 
elektroniska dokument av olika slag. Inte minst tar man emot och skickar en 
massa e-post som på ett eller annat sätt är kopplat till klienter och ärenden.

Akthanteringen är då ett utmärkt verktyg för att hålla ordning på dessa. 
Via klient och ärende kan man sedan enkelt hitta sparade dokument i aktfönstret.

Det sparas en hel del information om varje dokument i KLARTEXT Akthantering. 
Vem skapade det? Och när skapades det? Och vem var det som öppnade dokumentet 
senast? Det finns kanske till och med lite för mycket information i aktfönstret. För att 
varje byrå ska kunna anpassa aktfönstret efter sina egna behov finns det möjlighet 
att göra det under Inställningar/System, flik: Akthantering, ”Anpassa kolumner”, välj 
Akt i listan. Här kan man ställa in vilka kolumner som skall visas i aktfönstret. Enkelt, 
snyggt och prydligt!

Här flyttas datum kolumnen till önskat läge.


