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Jag träffar advokaterna Otto Hallgren 
och Hanna Spets i Halmstad för att 
höra hur de trivs med KLARTEXT Ad-
vokatsystem. Men först berättar Otto 

kortversionen av byråns historia. Den 
visar sig ha imponerande många år 
på nacken.
– Byrån har egentligen anor så långt 

tillbaka som år 1900, säger han, un-
der åren har sedan olika konstella-
tioner ägt rum och tjugohundratre 
startade vi ett samarbete med några 

Av: Ulf Hansson
Foto: Studio Strandh, Halmstad

Advokatbyrån Hallgren & Partners i Halmstad har sin verksamhet i en 
region som enligt senaste undersökningen har flest inflyttningar i landet. 
På ”Region Halland” kan man läsa att landskapet är attraktivt att bo och 
arbeta i, har ett bra företagsklimat och hög utbildningsnivå.

Gav Mats Wilander 
och Stefan Edberg 

en match.

Tips & Tricks 
med Martin!

Med KLARTEXT 
i expansiv region

Glada kollegor hos Hallgren & Partners i Halmstad, närmast från vänster: 
Otto Hallgren, Hanna Spets och Josefin Gjälby. Bakom dem: Hanna 
Vikström och Maria Hägglund. Överst: Pernilla Bengtsson och Emil Kunéll.
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Nyheter mot 
årets slut

bernt.caspersson@advisorsoftit.se

andra byråer som avslutades för cirka ett 
år sedan då vi antog namnet Advokatbyrån 
Hallgren & Partners.

KLARTEXT Advokatsystem har både Otto 
och Hanna använt sedan många år och nå-
gon tvekan om vilket administrativt system 
man skulle använda i den nya konstellatio-
nen var det aldrig.
– Jag har i och för sig inget att jämföra 
med, jag har bara arbetat med KLARTEXT 
och tycker det fungerar bra. Det täcker helt 
enkelt de behov vi har, säger Hanna.
– Jag delar den uppfattningen, säger Otto, 
KLARTEXT täcker våra behov, jag har arbe-
tat med ett annat tidredovisningssystem ti-
digare och alla program utvecklas ju, men 
det är svårt att uttala sig om marknaden, 
vi är ju väl förtrogna med KLARTEXT som 
fungerar utmärkt för oss, det känns inte an-
geläget att utforska marknaden.

Som vanligt används tidredovisningen 
mest, men vilken funktion i övrigt som är 

Som huvudartikel har vi denna gång 
förmånen att presentera en kundintervju, 
Ulf har pratat med Hallgren & Partners i 
Halmstad.

I ”Tips & Tricks” berör vi ämnet 
fakturering och hur du kan skicka 
fakturan en gång till. I tidigare versioner 
av KLARTEXT var det lockande att 
skriva ut fakturan en gång till genom 
fakturamallen (istället för att ta en 
kopia av pappersoriginalet). Hade 
fakturamallen uppdaterats under 
tiden, kunde påminnelsen få ett annat 
utseende än originalet. Detta har vi 
succesivt arbetat bort genom att erbjuda 
fakturamallar som kan skapa pdf-filer 
i samband med faktureringen. Filerna 
läggs i mappen ”Fakturabilagor, kravbrev 
m.m.” i klientens akt. I version 8.1.49.1 
behöver du inte gå till akten för att hitta 
pdf-filen (fakturaoriginalet), utan kan 
välja in den direkt i fakturafönstret på/
under ”Skriv ut”-knappen.

I den nya versionen har vi tittat en hel 
del på kopplingen mellan delarna tid/
faktura och redovisningen och hur vi kan 
förenkla vissa bitar. Du som upptäcker 
att det skiljer sig åt jämfört med tidigare 
ska veta att syftet är gott. Det nya bankfil-
formatet för betalningar gör också entré.

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 tacka alla våra kunder och 
läsare för gott samarbete och önskar 
er en fin avslutning på året. Jag hoppas 
på lite snö innan jul. Det är alltid kul att 
kunna plocka fram skidorna och åka på 
någon golfbana i närheten. 
 
Bernt Caspersson

Hanna Spets har spelat fiol i många år. Numera sjunger hon i två 
körer, en med klassisk repertoar och en med inriktning på gospel. 

När pandemin äntligen nu börjar lätta är det flera konserter 
inbokade, bland annat ska Hanna i år delta i en julkonsert i S:t 

Nikolai kyrka i Halmstad.

mest använd beror på vem man frågar, me-
nar Hanna.
– Frågar du till exempel våra ekonomer 
blir ju svaret redovisningsdelen, själv 
använder jag jävkontrollen, klientregistret 
och akthanteringen dagligen.
– Jag använder också akthanteringen, in-
flikar Otto, den funktionen är väldigt prak-
tisk när man till exempel får mail med 
många bifogade filer. Det är lätt att då ta 
fram dem digitalt i KLARTEXT och titta på 
dem. Man kan ju dessutom välja om man 
bara vill ha utskrift av enstaka dokument 
som bifogats.

Rapportgeneratorn används mest av eko-
nomipersonalen.
– Ibland kan man ju behöva titta på till ex-
empel antalet timmar som lagts ned på ett 
visst ärende, då är rapportgeneratorn bra 
att ha, säger Hanna, men för vår del an-
vänds den inte lika frekvent.

Hallgren & Partners har även sex licenser 
för appen KLARTEXT Online.
– Det stämmer, säger Hanna, väldigt bra 
för att undvika att missa de där kvartarna 
som är så lätta att glömma registrera när 
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Byråfakta
Hallgren & Partners är Halmstads 
största advokatbyrå. Det är en 
fullservicebyrå med spetskompetens 
inom affärsjuridik och obestånd. 
Byrån biträder både företag och 
privatpersoner. Ledord är trygghet och 
enkelhet, ett personligt bemötande 
och en stark vilja att tillgodose 
klienternas intressen.
Områden: Affärsjuridik, arbetsrätt, 
brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, 
förvaltningsrätt, obestånd och 
tvistlösning.
Personalen omfattar fem advokater, 
tre biträdande jurister, två sekreterare 
och en ekonomiansvarig.

Otto Hallgren har ett stort sportintresse. Han har varit 
ordförande i BK Astrio (fotboll) i tretton år och spelar 
golf och tennis. När det begav sig spelade han bland 
annat mot några av världsstjärnorna i ”det svenska 
tennisundret”, Mats Wilander och Stefan Edberg. Att 
han pressade dessa mästare i varsitt set imponerar.

man inte befinner sig på kontoret. Det är 
ingen tvekan om att KLARTEXT Online haft 
effekt genom att tidredovisningen blivit 
mer korrekt.
– Nu har vi en komplett molntjänst, fort-
sätter Hanna, och sedan vi började med 
den har behovet minskat eftersom jag all-

hövt hjälp har det fungerat mycket bra. Nå-
gon gång har vi behövt lite assistans, till ex-
empel med våra mallar och det blev även 
aktuellt när vi skaffade molntjänsten, men 
då handlade det mest om att vår dataope-
ratör behövde kommunicera med Advisor 
SoftIT.
– Likadant när vi registrerade vårt nya 
namn, säger Otto, då var det aktuellt att 
kontakta Advisor SoftIT för support, men 
det hade mer med licenserna att göra, inte 
så mycket systemsupporten, i övrigt har allt 
fungerat väldigt smidigt.

Pandemin?
– Jag tycker inte det har varit någon stör-
re skillnad i vår verksamhet, säger Otto, när 
Pandemin pågick var det givetvis inte lika 
många fysiska möten som vanligt, men i 
det stora hela har vi haft samma arbetsruti-
ner som vanligt, lite anpassning efter situa-
tionen bara.
– När det har gått att undvika fysiska 
möten har vi förstås gjort det, förklarar 
 Hanna, vi besöker ju ibland människor som 
är frihetsberövade på plats tillsammans 
med personal och verksamhetsansvariga 
och då får man ju anpassa sig och vidta de 
försiktighetsåtgärder man kan.

Det blir dags att tacka för en trevlig inter-
vju, avslutningsvis frågar jag om byrån har 
märkt av att Halland är det landskap som 
har flest inflyttningar.
– Jag tror det handlar om att folk vill läm-
na storstäderna, säger Otto, Det är inget vi 
märker i verksamheten, inte ännu i alla fall.
– Det är ju positivt, säger Hanna, kanske 
kommer vi att märka av det längre fram.

tid har datorn med mig och kan registrera 
direkt i den. Har man inte datorn med sig är 
ju KLARTEXT Online utmärkt.

Någon direkt utbildning i KLARTEXT har 
man inte behövt på Hallgren & Partners.
– Det har faktiskt inte behövts, säger Han-
na, inte vad gäller själva systemet, men när 
vi skulle installera KLARTEXT Online och re-
gistrerade vår byrå fick vi bra hjälp.

Jag undrar om Otto och Hanna har utfors-
kat alla funktioner i KLARTEXT? Frågan är 
svår att besvara, säger Otto och nickar in-
stämmande då Hanna förklarar:
– Ibland dyker det kanske upp saker på 
skärmen och man undrar ”vad är det här 
för något?”, men det blir behovet av funk-
tioner som styr utforskningen.

Supporten?
– Det är väldigt sällan vi behövt support, 
säger Hanna, och det är ju ett bra betyg till 
KLARTEXT, det är lätt att använda. Då vi be-

Även hos Advokatbyrån Hallgren & Partners finns 
som sig bör denna klassiska inredningsdetalj.
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Fakturering – pdf-fil som 
fakturaoriginal

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

I tidigare versioner av KLARTEXT var det lockande att vid en påminnelse 
skriva ut fakturan en gång till genom fakturaprogrammet (fakturamallen) 
– istället för att ta en kopia av pappersutskriften.

Med uppdaterade fakturamallar och ett uppdaterat KLARTEXT har du tillgång 
till fakturaoriginalet i form av pdf direkt i fakturafönstret. Detta innebär stora 
fördelar och vi hoppas att vi förmedlat dessa till dig här.

Hade du uppdaterat fakturamallen under tiden, kunde påminnelsen få ett annat utseende 
än fakturaoriginalet. För att komma tillrätta med detta har vi börjat arbeta med pdf-filer. 
Har du en uppdaterad fakturamall, skapas en pdf-fil i samband med faktureringen. Filen 
läggs i klientens aktmapp ”Fakturabilagor, kravbrev m. m.”

I bilden kan du se att det finns två varianter 
av pdf:er att tillgå, om din fakturamall stödjer 
det. Du kan låta programmet ta med bara 
fakturan i pdf:en, eller välja att inkludera 
fakturaspecen. Detta styr du, för tillfället, per 
klient i klientregistret.

I version 8.1.49.1 behöver du inte gå till akten 
för att hitta pdf-filen (fakturaoriginalet), utan 
kan välja in den direkt i fakturafönstret på/
under ”Skriv ut”-knappen.


