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Advokatsystem

”Loppet tog åtta 
timmar!”

Nyhetsbladet i KLARTEXT 
Advokatsystem ges ut av 
Advisor SoftIT SK AB
Ansvarig utgivare: Per-Olof Norén
Adress:  
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG
Tfn: 08-705 80 10
Fax: 08-705 80 55
hemsida: www.advisorsoftit.se
i KLARTEXT produceras av:
Ulf Hansson Text & Bild och
Text å Form AH AB

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

Den här gången ska jag besöka Advo-
katbolaget Sjutton34 i Karlstad och 
för min del är det premiär för video-
intervju på distans. Uppkopplingen 

från Advisor SoftITs kontor i Sundby-
berg fungerar smidigt och när vi har 
ljud och bild ser jag hur solen lyser in 
genom fönstren i konferensrummet i 

Karlstad. Kommunens slogan ”Sola i 
Karlstad” håller vad den lovar.
 Jag träffar David Lindberg, advo-
kat och partner, samt Karin Kierke-

Av: Ulf Hansson
Foto: Helena Christerdotter

Advokatbolaget Sjutton34 i Karlstad är flitiga användare av KLARTEXT 
Advokatsystem. Här berättar de om sina erfarenheter av systemet och om 
byråns annorlunda namn.

”Det låter hemskt 
jobbigt!”

Tips & Tricks 
med Martin!

Det är ordning och 
reda i KLARTEXT!

Från vänster: kontorschef Beatrice Gustafsson, ekonom Margareta Andersson, advokaterna David Lindberg och Karin Kierkegaard.
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Tidiga 
hösthälsningar

bernt.caspersson@advisorsoftit.se

gaard, även hon advokat och partner. De 
har sedan länge använt KLARTEXT och hun-
nit skaffa sig ingående kunskaper om sys-
temet.

Men först något om det ovanliga 
byrånamnet.
– Det anspelar på sjuttonhundratrettiofy-
ra års lagrevision, förklarar David, då man 
sammanförde de lagar som fanns i Sveri-
ge och utarbetade en praxis av de tidigare 
skrivningarna.
– Många byråer döps ju efter namn på 
partners, men när byrån bildades var tan-
ken att ha ett namn som stack ut lite och 

2021 har varit ett intensivt år för oss på 
Advisor SoftIT. Vad gäller KLARTEXT har 
vi haft stort fokus på utvecklingen runt 
fakturering och konkurser.

På fakturasidan har vi lagt in logik för att 
kunna slå ihop faktura och fakturabilaga 
i samma pdf (en uppdatering av 
fakturamallen kan behövas). Vi har också 
möjliggjort inläggning av standardtexter 
per fakturamall, så att du/ni kan lägga 
in en inledande engelsk text i en engelsk 
fakturamall o. s. v. I version 48 har 
vi kompletterat med en möjlighet att 
påverka den inledande texten i mail i 
samband med faktureringen, på samma 
sätt. (Se Inställningar/Fakturatexter).

På konkurssidan har vi gjort stora 
förändringar i kalendariet och på 
påminnelsesidan.

Till ett par kunder har vi skapat 
kompletterande dokumentmallar. 
Mallarna matchar ändringarna i den nya 
konkurshanteringen. Denna utveckling 
har gjorts i kundernas E-kontor. Mallarna 
har försetts med logik för att hämta in 
passande uppgifter från KLARTEXT.

När detta nummer av iKLARTEXT når dig 
har vi precis släppt version 8.1.48.1 av 
KLARTEXT.

En av nyheterna berör kalendariet för 
konkurshanteringen, läs mer i artikeln 
”Tips & Tricks” på sista sidan.

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

Till sist vill vi tillönska alla våra läsare en 
givande höst, med sköna promenader 
i den klara luften mot naturens 
färgsprakande kuliss.

Ha en fin höst! 
 
Bernt Caspersson

som samtidigt var kopplat till juridik, säger 
Karin.

Varför KLARTEXT?
– Historiskt ingick vi i en större konstel-
lation av advokatbyråer som bestämde sig 
för att ha ett och samma system som då 
blev KLARTEXT, förklarar Karin, så det blev 
naturligt för oss att köra vidare på det.
– Tidigare var vi en del av Hamilton advo-
katbyrå som hade kontor runt om i Sverige, 
inflikar David.

Hur använder ni KLARTEXT?
– Jag vill nog påstå att vi använder KLAR-
TEXT fullt ut, säger Karin, det är det vi tyck-
er är så bra, att man har alla funktioner 
med klient- och dokumenthantering, fak-
turering och allt annat integrerat i samma 
system, där allt är sökbart.

En leverantör
David uppskattar också att man har en 
enda leverantör av hela advokatsystemet.
– Det känns tryggt att samma företag 
som utvecklat KLARTEXT även är leveran-
tör av systemet och sköter uppdateringar 
och support. Utöver tidredovisningen an-
vänder vi de flesta andra funktioner i syste-
met, exempelvis akt- och dokumenthante-
ringen, konkurshanteringen, faktureringen 
och den förträffliga rapportgeneratorn.
– Det är så smidigt att tidredovisningen 
är kopplad till faktureringen, inflikar Karin, 
man kan också till exempel lägga in infor-

1734 års lag är den lagrevision som är 
grunden för den nu gällande lagstiftningen 

i Sverige och Finland. Det är den senaste 
fullständiga lagrevisionen och ersatte de 

medeltida lagarna ”Kristofers landslag” och 
”Stadslagen”. Nu gällande lag i Sverige och 

Finland utgörs således av 1734 års lag med 
ändringar till dags dato.

David Lindberg är .medlem i simsällskapet 
”Karlstad Charks” och har deltagit i Swimrun-
lopp såväl hemma i Sverige som i Frankrike och 
på Malta.

”Vi ville ha ett bolagsnamn 
som sticker ut” säger Karin 
Kierkegaard och David 
Lindberg. Det ovanliga 
bolagsnamnet anspelar på 
sjuttonhundra trettiofyra års 
lagrevision (se dokumentet 
nedan).
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mation och påminnelser till konkursförval-
tare som underlättar arbetet.

Brev- och dokumentmallarna i KLARTEXT är 
också uppskattade
– Sen en tid finns ju även den smarta in-
tegrationen med Office 365 i KLARTEXT, sä-
ger David, med kopplingar till bland annat 
Word och Excel, det är enkelt att koppla do-
kument till ärenden och även skicka dem 
vidare.

Har ni hanterat många konkurser under 
pandemin?
– Nej, faktiskt inte, säger David, vi har haft 
väldigt låga nivåer historiskt sett, till skill-
nad från vad vi trodde när pandemin bröt 
ut. Tillsynsmyndigheten kontaktade oss på 
våren 2020 och förberedde oss på att kon-
kurserna skulle öka, men det uteblev helt, 
antalet konkurser har varit väldigt få.
– På nyheterna är det också mycket prat 
om hur tufft det är och att företagen går på 
knäna och måste ställa om, men stödpake-
ten har för det mesta varit förmånliga och 
hjälpt företagen genom krisen, säger Karin.

David förklarar att många har lyckats hålla 
sig flytande med hjälp av stöden, det som 
nu återstår är frågan om återbetalningar av 
bland annat uppskjutna skatter.
– Företagen har också fått anstånd med 
återbetalningen i ytterligare femton måna-
der så förhoppningsvis är det ingen som får 
ekonomiska problem av den anledningen.
– Vi har under pandemin också hjälpt 
våra klienter i dessa frågor då det bland an-
nat kan vara svårt att formulera ansökning-
arna om stöd och överklaganden. Jag tror 
inte det blir någon större konkursvåg fram-
över heller, sannolikt kommer det att ligga 
kvar på den här låga nivån.

Ingen utbildning i KLARTEXT?
– Vi har utbildat oss själva, säger Karin, 
och när nya kollegor anslutit har vi lärt upp 
dem internt, det bästa är att själv känna sig 
fram i KLARTEXT och se vad som finns, man 
får då en överblick över vad systemet kan 
erbjuda. Skulle man köpa in KLARTEXT till 
helt ny personal vore det nog önskvärt med 
en introduktion på plats så att man får en 
hint om hur det är uppbyggt och själv kan 
fortsätta därifrån.

David gillar att klicka sig fram på egen 
hand.
– Jag tycker det är kul att utforska KLAR-
TEXT själv, det finns många saker man upp-
täcker allteftersom och det finns säkert en 
del jag inte sett ännu, men det viktigaste 
är att man har en fungerande basfunktion i 
sitt dagliga jobb. Har jag tid kan jag utfors-
ka lite mer, men oftast blir det i så fall då 
behovet uppstår.
– Det är individuellt hur man är som per-
son, säger Karin, jag använder bara det jag 
behöver och experimenterar inte.

Glada KLARTEXT-användare hälsar från ett soligt 
Karlstad! Från vänster Karin Kierkegaard, Margareta 
Andersson, David Lindberg och Beatrice Gustafsson. 

Byråfakta
Sjutton34 är experter på juridik för 
små och medelstora företag, men 
arbetar också med fastighetsrätt, 
avtalsrätt, brottmål, obestånd, 
markåtkomst, offentlig upphandling, 
tvistlösning och miljörätt. Byrån 
framhåller vikten av att vara personlig 
i kontakten med klienterna för att på 
så sätt få en djupare förståelse för 
uppdraget.
I Karlstad arbetar fyra advokater och 
två administratörer.

Det bästa med KLARTEXT?
David och Karin funderar lite.
– Kortfattat kan man säga att KLARTEXT 
är ett enkelt, funktionellt system som på 
bästa sätt underlättar vår basverksamhet, 
säger David, funktionerna täcker mycket 
väl vårt behov.

Karin framhåller att KLARTEXT är använ-
darvänligt och enkelt att lära sig.
– KLARTEXT är lätt att förstå även för nya 
användare och det har alla funktioner som 
behövs för en advokatbyrå, det är väldigt 
praktiskt upplagt. I KLARTEXT har man alla 
klienter och systemmoduler samlade i en 
integrerad helhet där uppgifterna är lätt åt-
komliga.
– Jag uppskattar att det är ordning och 
reda i KLARTEXT! tillägger hon med efter-
tryck.

KLARTEXT support?
– Supporten är jättebra! säger David, ring-
er man Advisor SoftIT får man snabbt bra 
och kompetent hjälp. Stort beröm för sup-
porten!
– Ett bra betyg för KLARTEXT är väl att vi 
inte kontaktat supporten särskilt ofta, sä-
ger Karin, men när vi någon gång har be-
hövt hjälp har det fungerat perfekt.

Covid19
Pandemin har givetvis även påverkat 
 Sjutton34.
– Vi har ju suttit mer hemma än annars, 
berättar Karin, men i övrigt inga dramatis-
ka förändringar för vår del.
– Vi ställde dessutom om snabbt och köp-
te in den utrustning som behövdes för att 
till exempel kunna jobba hemifrån och ha 
möten på distans, förklarar David.

Avslutningsvis, är KLARTEXT prisvärt?
– Med tanke på hur mycket KLARTEXT un-

derlättar vårt arbete vill jag påstå att det är 
ett prisvärt advokatsystem, säger David.

Privat
Karin håller sig i form genom att träna och 
gå på gym. Dessutom åker hon skidor, till-
bringar gärna tid i fjällen och spelar golf; 
”jag är en medelmåtta med 18 i handicap”, 
avslöjar hon.

David har en bakgrund som simmare och 
sedan några år har han börjat träna igen; 
”det är väl fyrtioårskrisen” förklarar han. 
Det är grenen Swimrun som gäller, en 
snabbt växande sport som går ut på att 
springa och simma ett antal sträckor utan 
att stanna emellan. David har deltagit i lopp 
både i Frankrike och på Malta.
– Nyligen var det ett lopp mellan Sand-
hamn och Utö, berättar han, det tog åtta 
timmar.
– Låter hemskt jobbigt! säger Karin.
– Det gäller att hålla sig i trim om man ska 
överleva advokatyrket! replikerar David och 
skrattar.
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Uppdaterat kalendarium för 
konkursklienter

Tips & Tricks med Martin!Tips & Tricks med Martin!

I och med den förändrade hanteringen av konkurser har vi sett över 
vårt kalendarium till version 8.1.48.1.

Sökmöjligheterna har utökats för att hitta/filtrera påminnelser. 
När du tömmer sökfältet listas alla påminnelser.

De påminnelser som skapas av kalendariet 
visas i påminnelsefönstren. Dessa fönster 
har nu fått symboler för att förtydliga 
visningen och tolkningen av informationen.

Hanteringen av dokument har förbättrats. 
Bakom varje arkivknapp döljer sig en meny 
varifrån du kan skapa nya dokument, 
importera dokument och öppna dokument 
från en lista med tillgängliga dokument som 
är kopplade till den aktuella händelsen/
uppgiften.

Bredvid fälten för datum till boupptecknings-
sammanträde och edgång finns knappar med 
skrivsymboler. Där kan du klicka för att komplettera 
datumet med tid och plats.

Dokumenten är förstås även åtkomliga från akthanteringsfönstret 
som sig bör. Där hamnar de i det ärende som angetts som standard 
i systeminställningar på fliken företag.

Bouppteckningssammanträde har fått en egen rad i kalendariet, och logiken har 
anpassats så att den tar hänsyn till ifyllnaden av datum där. Ett edgångssammanträde 
kan fortfarande bli aktuellt, så logiken hanterar även datum och påminnelser runt detta.


