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fickan

”Hemvändaren”
Carl Tauson är advokaten
från Småland som efter
några år i Stockholm
återvände för att arbeta i
sitt barndoms Älmhult.

Stockholm
tur och retur
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smidigt och har nu också fått en
efterlängtad version (windowsmiljö) av KLARTEXT Redovisning.
– Redovisning i windowsmiljö är
relativt ny för mig, säger Marie,
tidigare hade vi bara en DOS-version. Men det ska nog gå bra, är
det något jag undrar över har SoftIT ett jättebra kundstöd.
Även om Carl trivdes i Stockholm ångrar han inte att han återvände till
Älmhult. Miljön, boendet och möjligheten att själv kunna styra sin tid avgjorde.

Älmhults Advokatbyrå ligger i idylliska villakvarter bara några minuters promenad från järnvägsstationen. Genom en lövklädd portal
kommer man in i trädgården och
står strax framför trappan till en
vacker äldre villa. Trevligare lokal
får man leta efter.
Här arbetar familjen Tauson;
mamma Christine, pappa Carl-

Göran och sonen Carl. Förutom
familjen jobbar också Marie Lindberg på byrån.
Vi ska prata KLARTEXT och det
bjuds på kaffe och Christines hembakta bullar.
Marie Lindberg är sekreterare
och den som använder KLARTEXT
mest. Hon tycker faktureringen går

Carl har, efter studier i Lund och
Holland, suttit ting på Södra Roslags tingsrätt och även arbetat
på Wistrand Advokatbyrå i Stockholm. För fyra år sedan återvände
han till Älmhult för att arbeta i ”familjebyrån”.
– Liksom i Stockholm handlar det
mest om affärsjuridik här, förklarar Carl, men jag har också uppdrag som konkursförvaltare. Dessutom förekommer en del tvist- och
skiljeärenden.

Positiva
återkopplingar
Tiden går fort och efter en
fantastisk sommar är det redan
höst och nu har det snart gått ett år
sedan SoftIT tog över ansvaret för
KLARTEXT.
Vi har fortfarande en hel del
arbete framför oss innan vi är
nöjda. Arbete pågår för fullt
med redovisningsmodulen och
följer plan. Vi får många positiva
återkopplingar på Tid & Faktura
vilket är glädjande då det är
den centrala delen i byråns
affärsverksamhet.
Jag har tidigare skrivit att upplagan
för denna tidning är c:a 5.000 ex.
och vi riktar oss till dig som arbetar
som advokat, jurist eller sekreterare
på advokatbyråer i Sverige. Vi
har fått en del nya kontakter via
tidningen vilket jag tolkar som att
den har ett visst läsvärde. Vi når
också ut med vårt budskap om
vikten med ett affärsstödjande
system anpassat för advokatbyråer
och där användarna är kravställare
och idégivare.
I detta nummer gör vi ett besök
hos Älmhults Advokatbyrå och
”hemvändaren” Carl Tauson
som valde bort den stora byrån i
storstaden mot familjeföretaget i
Älmhult.
Vi får också bekanta oss med Jack
Seidlitz som arbetat med KLARTEXT
sedan 1989 och Urban Kvarby
som är ny i detta sammanhang.
Urban är däremot inte ny i rollen
som konstruktör och projektledare
och är den som fått ansvaret att
leda utvecklingen av KLARTEXT in i
framtiden.
Hälsningar

bo.myren@softit-sk.se
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Snart förestår generationsskifte på Älmhults Advokatbyrå. Från vänster: Carl-Göran,
Christine och Carl Tauson på trappan till den trivsamma arbetslokalen.

Byråns upptagningsområde har en radie på c:a femton mil och det finns en
hel del små- och medelstora företag
och kommuner bland uppdragsgivarna.
Verksamheten går bra. Så pass bra att
man nu – vilket också är en anpassning
till kommande generationsskifte på byrån – söker ytterligare en advokat/biträdande jurist och en sekreterare.
KLARTEXT är ingen nyhet för Carl, han
har använt det under hela sin karriär
hittills, det finns installerat även hos
Wistrand i Stockholm.

Sekreterare Marie Lindberg är mesta
användaren av KLARTEXT på byrån.

– Jag använder mest tidrapporteringen och akthanteringen och skulle säkert kunna utnyttja systemet i större
utsträckning än jag gör, säger Carl. De
delar jag hittills använt fungerar bra.
Speciellt gillar jag akt- och dokumenthanteringen, man har bra översikt och
kan snabbt gå in och se aktuellt läge
för varje akt.
Carl påpekar att alla system kan förbättras och att byrån i egenskap av användare också lämnat en del förslag
som man hoppas ska bli verklighet. Jag
frågar honom vad han anser är det bästa med KLARTEXT.
– Svårt att peka på någon enskild del,

säger Carl, det är ju ett integrerat system med många funktioner. Jag kan
bara säga att vi är mycket nöjda. Jo,
förresten, en sak kan man ge en extra
eloge; kundstödet. Det är utmärkt, man
får hjälp när man behöver och det skänker förtroende.
Innan jag tackar för en trevlig stund i
Älmhult frågar jag Carl vad som egentligen fick honom att återvända hem. Trivdes han inte i Stockholm?
– Jodå, det gjorde jag visst. Att det
är stressigt har jag inga problem med
och det får gärna vara mycket
att göra, men här har jag större
möjlighet att själv planera jobben och styra min tid.
Andra faktorer som påverkade
hemvändandet var fastighetspriser och boendemiljö.
– Jag och familjen tittade på
hus i Stockholmstrakten och
kunde konstatera att vi skulle
få bra mycket mer för pengarna
om vi bosatte oss här.
– Dessutom slipper vi bilköerna, säger Carl och ler brett.
Blir en 08:a lite avundsjuk, eller…

Carl privat
Ålder: 36
Bor: Gård mellan Hässleholm och
Kristianstad.
Familj: Sambo, två barn
Fritidsintressen: Jakt, segling,
skidåkning.
Senast lästa bok: ”Blonde”,
halvbiografisk bok om Marilyn
Monroe av Joyce Carol Oates.
Favoritprogram på TV: Väldigt
begränsat tittande, mest nyheter
och med små barn hemma
uppskattar man ju Bolibompa…
Favoritmat: Vilt

Kontoret på fickan
SoftIT ligger i framkant med den tekniska utvecklingen inom ITområdet. Just nu utvärderas produkten ”KLARTEXT mobile” som
innebär att man praktiskt taget kan ha ”kontoret på fickan”.
Av: Ulf Hansson

Fakta om KLARTEXT mobile
Kommunikation via Mobiltelefonnät (GSM/GPRS), 3G eller
Edge, WLAN (t.ex. Telia Homerun) och VPN.
Stöd för en mängd olika telefoner, PDAs och
smartphones.
Ingen påverkan på vanliga KLARTEXT, ”mobile” installeras
som ett tillägg till befintligt system.
För demo eller mer information, kontakta Jack Seidlitz.
Mail: jack.seidlitz@softit-sk.se. Cell: +46 70 181 22 15.

Att produkten inte börjat ta form förrän
nu beror huvudsakligen på att det inte
funnits tillräckligt bra apparater tidigare.
– De som fanns hade trist svartvitt utförande, dålig batteri- och minneskapacitet och var svåra att programmera. Vi
fick helt enkelt lägga idén på is ett tag,
förklarar Jack.
Genombrottet för KLARTEXT mobile kom
på en mässa i våras då Jack kom i kontakt med det stora IT-företaget Sybase.
– De har en produkt till bärbara enheter
som ”synkroniserar data”, vilket innebär
att man via det mobila nätet kan arbeta
med system som KLARTEXT på samma
sätt som man gör stationärt.
Jack förklarar att man inte ens behöver ha mobil täckning för att kunna använda KLARTEXT mobile. Så fort man
kommer inom täckningsområdet sänds
informationen automatiskt över till servern och vice versa utan att man behöver tänka på det.
– Det här är egentligen allt juristen eller advokaten behöver, säger Jack, det är
inte nödvändigt med en stationär dator.

Jack Seidlitz har lång erfarenhet som
systemansvarig för både advokatbyråer
och andra företag. Han är också teknisk
ansvarig för KLARTEXT.

Det är en glatt leende Jack Seidlitz som
bänkar sig för intervju i fikarummet på
SoftIT. I handen har han något som liknar en mobiltelefon. Det är en helt ny
produkt, ”KLARTEXT mobile” och man
förstår strax att Jack har all anledning
att se glad ut. Den lilla ”manicken” är
närmast att betrakta som ett genombrott för trådlös administration.
Jack är yngst i KLARTEXT-gänget, men
ändå den som sysslat längst med produkten. Redan år 1989, efter gymnasiet och militärtjänsten, erbjöds han att
jobba med KLARTEXT och på den vägen
är det. Jack har följt KLARTEXT från början och blir ivrig att få berätta om den
nya produkten.

Var man än befinner sig; hos klienten, i
rätten, sommarstugan, båten, skidbacken,
eller på golfbanan har man tillgång till
KLARTEXT via mobile-enheten. Även när
man befinner sig utanför mobiltäckning!
Pekdonet, ”pennan”, utgör arbetsredskap.

– Man kan kalla detta en mobil version
av KLARTEXT, idén var på gång redan
1997 och några år senare skissade vi
på systemering, databasbeskrivning
och skärmbilder.

KLARTEXT mobile är något av det roligaste Jack sysslat med och det är lätt
att ryckas med i entusiasmen, en helt
ny administrativ värld verkar öppna sig.
– Oerhört inspirerande, inte minst
med tanke på den stora nytta användarna kommer att ha av produkten, säger
han och berättar ett exempel ur verkligheten då det hade varit perfekt att ha
KLARTEXT mobile.
– En advokat befann sig i Stockholms
skärgård och blev uppringd av en klient.
Samtalet pågick en timme och omständigheterna gjorde att advokaten inte
hade möjlighet att notera detta. Följden
blev att tiden aldrig blev fakturerad och
advokaten missade arvodet. Med KLAR3
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TEXT mobile hade det varit enkelt att direkt efter samtalet mata in uppgifterna
och låta dem automatiskt överföras till
kontoret för vidare handläggning.
Hur är det då med säkerheten, det är ju
inte ovanligt att man tappar bort mobiltelefoner? Jack berättar att man givetvis tagit med säkerhetsaspekterna vid
utvecklingen av KLARTEXT mobile.
– Frånsett fullt lösenordsskydd är all information krypterad. Skulle man tappa
bort eller bli bestulen på apparaten kan
man ändå radera alla data i den. När
förlusten upptäcks ringer man sekreteraren eller systemansvarig på kontoret
som sänder raderingskommando. Så
fort apparaten befinner sig inom täckningsområde raderas all data i den.
Samma dag jag träffar Jack ska han för
första gången visa KLARTEXT mobile för
en kund och det ligger inte så lite spänning i luften. Efteråt kunde Jack citera
följande positiva kommentar som kom
på mail från kunden: ”Tack för informationen. Klockren vidareutveckling. Vi är
definitivt intresserade – var vänlig håll
oss fortsatt informerade om KLARTEXT
mobiles utveckling, test och lansering!”.

Jack privat
Ålder: 38
Bor: Villa på Ingarö.
Familj: Hustru Susanne och barnen
Tim 5 och Ida 2.
Fritidsintressen: Hästsport och
golf (hcp 6).
Senast lästa bok: ”Njut” av Steffo
Thörnqvist.
Favoritprogram på TV: Förutom
allt om golf och trav så gärna
polisserien ”CSI”.
Favoritmat: Förtjust i förrätter,
allra helst en ”Pelle-Jansson”
(toast med en skiva utbankad rå
oxfilé med löjrom, lök, äggula och
creme fraiche).

Spännande framtid
amtid
EXT
med KLARTEXT
KLARTEXT Advokatsystem
innebar en helt ny bransch
för Urban Kvarby.
Urban Kvarby har arbetat på SoftIT sedan starten och har nu det övergripande
ansvaret för KLARTEXT Advokatsystem.
Projektledning och systemutveckling är
områden Urban har erfarenhet av ända
sedan tiden på Statskonsult i Solna.
Vi talar om 1980-talet och framåt då
åtskilliga branscher började effektivisera sina verksamheter med hjälp av datorer.
Några av Urbans tidigare uppdrag
handlade om att vara med och utveckla ett logistik- och växlingsplaneringssystem åt SJ, ett system för att
modernisera och effektivisera biljettbokningen på SJ Rsebyrå och utveckla Sveriges Radios musikrapporteringssystem ”MURA”.
Konsultuppdragen och branscherna har
växlat och efter att bland annat ha jobbat med SoftITs administrativa system
(FAS) för Svenska kyrkan blev det nyligen dags för Urban att också sätta sig
in i advokaternas verksamhet.
– För mig personligen har jobbet med
KLARTEXT inneburit att jag fått lära mig
mycket nytt och det känns inspirerande, säger Urban.
Hur ser framtiden ut för KLARTEXT?
– Den ser positiv ut, målet för oss är
givetvis att öka marknadsandelen. Det
gör vi bara genom att vara fortsatt lyhörda för användarnas synpunkter och
önskemål och ligga i framkant med IT-

Urban Kvarby

Urban privat
Ålder: 50
Bor: Villa i norra Ängby, Stockholm
Familj: Sambo och 2 barn.
Fritidsintresse: Golf (hcp 12,7),
löptränar och åker in-lines.
Senast lästa bok: ”Fågelbovägen
32” av Sara Kadefors.
Favoritprogram på TV: Nyheter och
serien ”24” när jag kan.
Favoritmat: Texmex
utvecklingen. Ett exempel på det senare är utvecklingen av KLARTEXT mobile som finns beskriven på annan plats
i tidningen och som vi tror kan bli en
mycket intressant produkt.
Kommer mobila enheter att ”ta över”
som arbetsredskap inom administrationen?
Inte helt, menar Urban.
– Behovet av stationära arbetsstationer kommer att finnas kvar, men för
många användare kommer det att räcka
med de funktioner som finns i en liten
mobil enhet, typ KLARTEXT mobile. Det
är onekligen en spännande framtid vi
går till mötes!
Av: Ulf Hansson

Välkommen att prata KLARTEXT med oss!
Tfn: 08-705 80 21 (KLARTEXT KUNDSTÖD)
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Inger Björå

Jack Seidlitz

Urban Kvarby

Janne Christersson

totte.kahn@softit-sk.se
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jack.seidlitz@softit-sk.se

urban.kvarby@softit-sk.se
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