
nr 1 2022

Advokatsystem

Hög kvalitet och 
noggrannhet är 

ledorden.

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
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

Företagsamhet, handlingskraft, en-
kelhet och sparsamhet är ledorden 
för den småländska ”Gnosjöandan”, 
ett av Sveriges starkaste platsvaru-

Av: Ulf Hansson
Foto: Fotograf Magdalena

År 2003 gick tre anrika advokatbyråer i södra Sverige ihop under 
ett och samma varumärke; Amber Advokater. Sedan dess har 
man hunnit etablera sig på sex orter och har sedan länge använt 
KLARTEXT Advokatsystem i det dagliga arbetet.

Ledande advokat-
byrå sedan 1940.

Tips & Tricks 
med Martin!

Tummen upp för 
KLARTEXT!

märken som också innefattar devisen 
”här upphör Jantelagen!”. I denna ge-
nuint företagsvänliga region har Am-
ber Advokater ett av sina sex kontor. 

Via länk får jag träffa några av med-
arbetarna på kontoret i Värnamo som 
varit regionens ledande affärsrätts-
liga advokatbyrå sedan 1940-talet.

Hälsningar från Amber Advokater i Värnamo! Stående från vänster: Cecilia Ericsson, 
Sebastian Utterström, Emily Göhlin och Johanna Lindén. Sittande: Bertil Stridh, rutinerad 
advokat och konkursförvaltare som började på byrån redan i slutet av 1970-talet.
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Positiva besked 
om KLARTEXT

bernt.caspersson@advisorsoftit.se

Som huvudartikel har vi en kundintervju. 
Det är alltid trevligt. Ulf har pratat med 
Amber Advokater i Värnamo denna gång.

I ”Tips & Tricks” visar vi hur vi numera 
förenklar för er som har egna rapporter. 
Vi paketerar respektive rapport så att 
den får ett gränssnitt. Detta begränsar 
möjligheten till felaktiga indata och val i 
rapporten.

Som många av er har sett, jobbar 
vi hela tiden med nyheter och 
förbättringar i KLARTEXT. I version 49 
såg vi över rutiner runt fakturering, samt 
kopplingen mellan Tid Faktura och vårt 
redovisningsprogram. Vi har bland annat 
lagt in funktionalitet för att underlätta för 
användaren vid kvittning av utlägg.

Jag vill påminna er om att ni gärna 
får uppdatera era program, så att ni 
har de senaste releaserna. Följande 
programversioner är de senaste när 
detta skrivs: KLARTEXT Tid Faktura är 
8.1.49.1-7, och KLARTEXT Redovisning 
är 8.1.44.1-8.

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 återigen tacka alla våra 
kunder för gott samarbete. Resultatet 
av vår kommunikation syns ofta i nya 
releaser av KLARTEXT-programmet.

Semmeltiden är den 
godaste på året.

 
Bernt Caspersson

Med på intervjun är Cecilia Ericsson, verk-
samhetsansvarig, och advokaterna och 
delägarna Johanna Lindén och Mikael Ha-
lonen Carling.
Cecilia berättar att byråerna på de olika or-
terna är fristående bolag men arbetar un-
der samma varumärke.
– Vi var tre advokatbyråer som gick ihop 
2003 och finns nu på sex orter, säger hon, 
vi tyckte att den lokala landsortsbyrån skul-
le ha ett större samarbete med likasinnade 
byråer i södra Sverige.
– Vi har också fördjupat samarbete med 
varandra i olika ärenden, förklarar Mikael, 
och vi har gemensam jävshantering, utbild-
ningsverksamhet och kompetensutveckling.

Amber Advokater har använt KLARTEXT 
Advokatsystem sedan 2006 och Cecilia be-
rättar att hon arbetar mycket med redovis-
ningsdelen.
– För mig som ekonom är fakturahante-
ringen särskilt viktig och i KLARTEXT kan 
jag på ett enkelt sätt göra olika urval på 
betalda och obetalda fakturor sorterat på 
både jurist och belopp, det är väldigt smi-
digt. Jättebra att man också kan föra över 
rapporterna till Excel.
Cecilia jobbar också med handläggning av 
konkurser, där ekonomi och redovisning i 
konkursbolag ingår.
– En bra funktion i KLARTEXT är möjlighe-
ten att läsa in SIE4-filer från konkursbolag, 
förklarar hon, dessutom är påminnelserna 

och kalendervarningarna, oavsett förvalta-
re, sekreterare eller ekonom väldigt bra.

Som delägare har Mikael stor användning 
för rapportgeneratorn i KLARTEXT.
– Jag får lätt fram status på verksamhe-
ten i olika skärningar och kan hålla koll på 
större ärenden men även få fram statistik 
över vad som händer i företaget under året.

Johanna, som också är delägare, instäm-
mer.
– Jag kan tillägga att vi har väldigt stor an-
vändning av sökfunktionen i KLARTEXT, att 
enkelt kunna söka dokument underlättar 
arbetet väsentligt. Vi ska heller inte glöm-
ma den viktiga jävshanteringen.

Någon utbildning från Advisor SoftIT har 
man inte behövt.
– När det kommer nya medarbetare håller 
vi själva en introduktion i KLARTEXT med 
dem, förklarar Cecilia, det går väldigt bra, 
KLARTEXT är ganska lätt att lära sig.

Utforskningen av alla funktioner i KLAR-
TEXT styrs av behovet.
– Jag är nog lite nyfiken på vad som finns, 
säger Cecilia, jag klickar en del för att ut-
forska och upptäcker ibland nya bra funk-
tioner och har också tagit bort en del som 
inte passar oss.
Mikael använder det han behöver i det dag-
liga arbetet.

I sin roll som verksamhets-
ansvarig i Värnamo 
är Cecilia Ericsson 
drivande och deltar 
i olika projekt för att 
främja byråns utveckling. 
Hon ansvarar för den 
ekonomiska redovisningen 
och handlägger 
lönegarantiärenden i 
konkurser.
Fritiden tillbringar hon 
helst tillsammans 
med familjen och sina 
golfvänner. Förutom golf 
gillar hon fotboll, särskilt 
nu när hemmalaget 
IFK Värnamo gått upp i 
Allsvenskan.

Heja 
Värnamo!
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Byråfakta
Amber Advokater i Värnamo är 
en av södra Sveriges största 
fullservicebyråer och erbjuder 
heltäckande, avancerad juridisk 
rådgivning såväl för företag som för 
privatpersoner. Huvudinriktningarna är 
affärsjuridik, obeståndsrätt, familjerätt 
och brottmål.
I Värnamo arbetar fem advokater 
och två jurister. Två personer sköter 
ekonomi- och administration.
Förutom kontoret i Värnamo har 
Amber Advokater kontor i Hässleholm, 
Jönköping, Karlskrona, Kristianstad 
och Älmhult.

– Jag har inte ägnat mig så mycket åt 
att utforska, säger Mikael, man nyttjar det 
man behöver i den dagliga verksamheten 
helt enkelt, det finns säkert många nyttiga 
funktioner jag inte testat ännu.
Johanna nickar instämmande.
– Jag kan tillägga att jag är mycket nöjd 
med de funktioner jag använder dagligen.

De gånger man behövt support från Advi-
sor SoftIT är lätt räknade.
– Vi bytte IT-plattform för några år sedan 
och då behövde vi lite hjälp, berättar Ceci-
lia, men i övrigt har jag inte behövt kontak-
ta supporten särskilt mycket.
– Ju mindre support man behöver, desto 
bättre, inflikar Mikael, och det är ju ett gott 
betyg åt KLARTEXT.
Amber Advokater använder även appen 
KLARTEXT Online.
– Vi har några licenser på den, säger 
 Cecilia, och de som kommit igång med 
KLARTEXT Online tycker appen är ett bra 
komplement.

Cecilia är nyfiken på hur länge KLARTEXT 
har funnits och jag förklarar att den egent-
liga starten skedde cirka 1990, då systemet 
kompletterades med bokföringsprogram och 
moduler för klientregister och fakturering.
– Oj, det var tidigt, säger Cecilia, här har vi 
nog använt KLARTEXT i närmare sexton år nu.

Avslutningsvis ber jag Cecilia, Johanna 
och Mikael beskriva KLARTEXT med egna 
ord.
– Spontant tycker jag det handlar om hel-
heten, säger Cecilia, att tidredovisning, akt-
hantering och fakturering är integrerat i 
samma system liksom konkursredovisning-
en, det är väldigt bra.

Johanna Lindén har 
gedigen kunskap 
inom obeståndsrätt, 
till  exempel konkurser 
och företagsrekon-
struktioner. Hon är en 
engagerad och erfaren 
affärsjuridisk rådgivare. 
Hög kvalitet och nog-
grannhet är Johannas 
ledord, oavsett om 
det rör sig om avtal, 
kommersiella tvister 
eller rådgivning inom 
obeståndsrätt.
Johanna bor på en gård 
och förutom familj och 
träning klappar hjärtat 
också för natur och 
friluftsliv. Inredning, de-
sign och antikviteter är 
andra intresseområden.

Mikael Halonen Carling har spetskompetens 
inom obeståndsrätt och är en av byråns 
efterfrågade konkursförvaltare. Han 
arbetar också med frågor som rör allmän 
affärsjuridik och fastighetsrätt. Dessutom 
har Mikael gedigen erfarenhet av 
brottmål. Han begärs ofta som offentlig 
försvarare men tar även uppdrag som 
målsägandebiträde och särskild företrädare 
för barn. På fritiden föredrar han att vara 
med familjen och att resa. Närmast på 
önskelistan står en tur till Australien. Han 
instämmer gärna i Cecilias ”Heja Värnamo!”, 
det är en stor sak att klubben gått upp i 
Allsvenskan.
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– KLARTEXT är ett bra system, säger 
 Mikael, för min del kan jag särskilt fram-
hålla rapportfunktionen som är ett bra 
verktyg för oss.
– Jag tycker också att helheten, där allt är 
integrerat, är den stora fördelen med KLAR-
TEXT, säger Johanna, arbetsmaterial, tidre-
dovisning, allt är snabbt åtkomligt.

Mikael har ett tillägg.
– Vi har kikat lite på alternativ till admi-
nistrativt system, men inte hittat något 
som levererar det vi behöver lika bra som 
KLARTEXT, särskilt med tanke på konkurs-
hanteringen.

Vad gäller Covid19 anpassade man sig 
 tidigt hos Amber Advokater.
– Rent arbetsmässigt var vi ganska väl 
förberedda vad gäller den tekniska delen, 
förklarar Cecilia, vi kunde snabbt ställa om 
och arbeta hemifrån, till exempel ha möten 
via länk.

Johanna instämmer.
– De få konkurser vi haft har inneburit att 
vi fått anpassa oss när vi åker ut för att träf-
fa personal och ställföreträdare, man har 
fått tänka till en gång extra hur man lägger 
upp arbetet, men jag tycker vi har kunnat 
arbeta på ett bra sätt med tanke på förut-
sättningarna.
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Fler och fler väljer 
Advisor SoftIT!

Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74  SUNDBYBERG

Porto
betalt

B.

Egna rapporter – användarvänlig 
paketering

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

En av de delar vi tittat på under den senaste tiden är rapporter, och här vill vi 
visa hur egna rapporter kan paketeras och förses med ett användargränssnitt.

SQL-varianten finns kvar som rapportalter-
nativ, men det nya är att ni nu kan få er rap-
port paketerad istället, och kan välja datum 
och övriga parametrar utan att behöva oroa 
er för att ha sönder rapporten eller missa 
något.

Fönstret för egna 
rapporter hittar 
du här. Klicka på 
rapportsymbolen och 
välj Övriga rapporter/
Egna.

Tidigare var man hänvisad till att skriva in val och datum direkt i en så kallad 
SQL-sats (se nedan). Detta upplevdes som osäkert och besvärligt av många.

Efter att du tryckt Kör, visas resultatet som vanligt 
i området nedtill i fönstret, och export kan göras till 
bland annat Excel.
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