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Advokatsystem
Känslan av att man hjälper och underlättar
för människor i deras dagliga arbete har
alltid varit en stark drivkraft för mig, säger
dokumentspecialisten Bernt Caspersson.

Tidredans
övergång till
SoftIT.

”RÄNTAN är
bäst!”

Dokumentspecialisten
Vid trettiotre års ålder fick han fortfarande visa legitimation på
systembolaget. I år fyller han femtio. Mannen med det ungdomliga
utseendet heter Bernt Caspersson och är sedan länge SoftITs
dokumentspecialist.
Av: Ulf Hansson
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Jag har bott i hela Sverige, säger Bernt Caspersson när jag ber
om en kort bakgrundsbeskrivning.
Han är född i Karlstad, uppvuxen
i Göteborg, Umeå, Stockholm och
Linköping. Efter studierna blev det
Stockholm igen och ett antal år
senare hade han familj och flyttade tillbaka till Linköping.
– Det fungerar bra med den nya
IT-tekniken som gör att man kan
jobba mycket hemifrån, förklarar
han.
Bernt har lång erfarenhet av do-

kumenthantering. I början av
1990-talet var han produktchef för
WordPerfect, det officepaket som
var dominerande innan Microsoft
tog över marknaden.
– Jag märkte att det fanns ett
stort behov av användarstöd inom
ordbehandling och bytte från jobbet som produktchef till att bli
egen konsult, berättar Bernt,
bland annat med uppdrag åt Ericsson och Astra.
När Bernt senare anställdes av ITföretaget Sema handlade det för-

sta uppdraget om att bygga ett
mallhanteringskoncept åt Luftfartsverket som själva gjort två
misslyckade försök.
– Jag visade vad jag gjort åt
Ericsson och föreslog att vi skulle
utgå från samma koncept, säger
Bernt, och det blev ”tredje gången gillt”. Allt fungerade bra och
efter ett år konverterade vi alltsammans till Microsoft Word. Luftfartsverket använder fortfarande
konceptet.
– När jag började på SoftIT utvecklade vi det hela från grunden

igen och skapade E-kontoret, berättar
Bernt vidare. Bland kunderna återfinns
idag även Polisen.
– Vi vann också en upphandling för
Landstinget i Västmanland, där uppdraget var att rationalisera arbetet med dokument kring de större mötena – protokoll med mera – och vi byggde då
E-kontoret Polär, som vi nu också gjort
en version av för Svenska kyrkan.

Fördel KLARTEXT!
Vi fortsätter på den inslagna
vägen där vår målsättning är att
bli den ledande leverantören med
det ledande affärssystemet för
advokatbyråer, primärt i Sverige men
även i Norden.
Det vill säga KLARTEXT utvecklas
vidare och får successivt nya
funktioner samtidigt som nya kunder
tillkommer.
Ibland glömmer man bort tiden, men
det är inte mer än två år sedan som
SoftIT förvärvade KLARTEXT och
mindre än ett halvt år sedan Tidredan
tillkom. Med dessa två system är vi
nu den klart dominerande aktören
i Sverige med drygt 1 600 användare.
Tidredan är ett mycket kompetent
system med många funktioner.
Samtidigt är Tidredan ett
lågprissystem och den kombinationen
är tyvärr inte förenlig, d.v.s. ett
lågt pris och hög funktionalitet.
Hög funktionalitet måste kosta
pengar om man vill att leverantör
och system skall överleva. Vi
kommer nu att avveckla Tidredan
och erbjuda befintliga kunder
en förmånlig övergång och
konvertering till KLARTEXT. Vi
förstärker organisationen med fler
medarbetare för att öka tillgänglighet
och marknadsnärvaro. Jan Roos
har utsetts till Marknads- och
försäljningschef Advokatsystem.
Läs artikeln om Bernt Caspersson,
vår egen ”Dokumentspecialist”.
Bernts unika kunskaper kommer
att lyfta KLARTEXT ytterligare
och eliminera behovet av dyrbara
dokumenthanteringssystem som
enbart de största byråerna ansett sig
ha råd med.
”RÄNTAN” är en ny produkt som fyller
ett efterlängtat behov för er som har
behov av att kunna ränteberäkna.
Hälsningar

bo.myren@softit-sk.se
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Vad gör Bernt för KLARTEXT?
– Det har sedan tidigare funnits stödfunktioner i officepaketen för att enkelt
lyfta in worddokument och e-postbilagor till aktimporten i KLARTEXT, förklarar Bernt.
– Inläggningen och ändring av parametrar för dessa stödfunktioner har emellertid krävt mycket manuella insatser.
Jag har därför byggt nya stödfunktioner och paketerat dessa så att de ska
vara lättare att installera och underhålla. Export till aktimporten i KLARTEXT
kan nu göras i Word, Outlook, Excel och
PowerPoint. Installationsprogram finns
tillgängliga för Office 2000, xp, 2003
samt Office 2007.
– Aktimportfunktionen är mycket populär, inte minst på grund av dess enkelhet.
I takt med att användningen av funktionen
ökar kommer också nya önskemål från
kunderna. Bernt har därför lämnat förslag
till utvecklingsgruppen för KLARTEXT om
utökade dokumenthanteringsfunktioner,
möjliga att lägga in utan att göra avkall på
enkelheten i användandet.
Bland förslagen finns ett om hur en
framtida versionshantering av dokument i KLARTEXT skulle kunna se ut.
Med versionshantering håller programmet ordning på tidigare versioner av
dokumenten, med möjlighet att enkelt
jämföra versioner sinsemellan.
Bernt menar att advokat- och juristbyråer som hanterar stora mängder dokument skulle tjäna mycket tid på att använda de funktioner som finns i SoftITs
system E-kontoret för hantering av mallar och underlättande av arbete med
dokument.
– E-kontoret kan, om så behövs, hantera flera företag med tillhörande adresser, organisationsuppgifter och logotyper, säger Bernt.
– Det klipps och klistras ofta mellan
dokument i det dagliga arbetet och
inte sällan får man med formateringar
som inte ska finnas i måldokumentet.
Det kan vara annorlunda marginaler, fel
teckensnitt och konstigt rubrikutseende. Efter en inklistring kan användaren
starta E-kontorets ”dokumentkontrollant”. Den går igenom dokumentet och
hjälper till att ge dokumentet det utseende det ska ha, förklarar Bernt.

– Dokumentkontrollanten ger, ihop
med välbyggda mallar, ett gemensamt
och enhetligt utseende på det egna företagets dokument.
E-kontorets funktioner är inte integrerade i KLARTEXT, men det finns inget som
hindrar att man använder både KLARTEXT och E-kontoret.
Nu har Bernt fått det nya officepaketet
2007 att bita i.
– För varje nytt officepaket som kommer får jag frågan om E-kontoret fortfarande kan ge mervärden, säger Bernt
och svaret är fortfarande ”JA”. Ibland
känns det som om Microsoft i jakten
på nya funktioner glömmer bort att programmet används av företag. Det blir
allt enklare för användaren att ändra utseende på dokument, men detta gynnar inte alltid företagen som vill ha enhetliga dokument och inte ett utseende
per användare – det är där E-kontoret
kommer in.
När det blir någon tid över målar Bernt
gärna tavlor, både i olja och akvarell.
Han menar att det är en av anledningarna till att han gillar jobbet som dokumentspecialist, även om detta består
till nittiofem procent av programmering.
– Dokumenthantering kräver logik,
men det handlar också om den grafiska
biten. Jag är ingen ”art director”, men
tycker att utseendedelen är kul att arbeta med.
Nya projekt och ny teknik i all ära, roligast är ändå de långvariga kundrelationerna, menar Bernt.
– Att kunder efter femton år fortfarande uppskattar det man gjort och tycker
man kan tillföra något positivt, är ju härligt. Känslan av att man hjälper och underlättar för människor i deras dagliga
arbete skänker stor tillfredsställelse.

Bernt privat
Ålder: Fyller 50 i år
Bor: Villa i Linköping
Familj: Fru, två döttrar och hunden
Brownie (engelsk Springer spaniel).
Fritid: Cyklar, springer och spelar
golf (när han inte målar tavlor).
Senast lästa bok: Harry Potter,
samt Novalis ”Hymnen an die
Nacht”.
Favoritprogram på TV: Missar
ogärna ”Ett fall för Dalziel &
Pascoe”, i övrigt sport.
Favoritmat: Är ganska händig i
köket, det blir ofta italienskt.
Tycker inte om: ”Scottish shot”,
vilket innebär att man träffar
golfbollen med skaftet.

TIDREDANs övergång till SoftIT

Natalia Genina, KLARTEXT kundstöd.

Nu har det gått några månader sedan
SoftIT övertog Tidredan Advokatsystem. Reaktionen från Tidredans kunder
har i huvudsak varit mycket positiva.
Den positiva responsen har säkert ett
flertal orsaker. Några av fördelarna kan
vara att det genom övergången finns en
framtida trygghet för kunderna med en
stark aktör och organisation.
Under de första månaderna har en
djupgående analys gjorts för att bedöma framtiden. Vi har en stor bredd genom kundbasen som täcker det mesta, från stora rikstäckande byråer till de
mindre. KLARTEXT har även en engelsk
version för internationella kunder. I och
med att vi är inriktade på juridisk verksamhet så har vi specialbyggda funktioner, lösningar och anpassningar för
sådan verksamhet. Detta gäller både
administrationen (tid, ärende, klient
m.m.) samt den löpande redovisningen. Redovisningsprogrammet som är

byggt under den senaste Windowstekniken har alla funktioner som ett sedvanligt ekonomiprogram har, men även
specifik hantering för juridisk verksamhet.
SoftIT har sedan övertagandet av
KLARTEXT Advokatsystem för drygt två
år sedan lyft detta till ett modernt och
fullvärdigt affärssystem med stora möjligheter för advokater. I grunden är systemet anpassat till de områden som
Microsoft utvecklar och satsar på. Värdet för en jurist och en byrå att ha ett
väl fungerande program, både för administration och redovisning för sin verksamhet, är stort, både konkurrensmässigt och organisatoriskt. Troligtvis har
det även stor påverkan på effektiviteten inom en byrå, vilket då även påverkar lönsamheten och omsättningen.
Tidredan har ett stort antal funktioner som uppskattas av dagens kunder.
KLARTEXT har, förutom bra struktur och
funktioner, en modernare teknisk och
programmässig miljö genom användande av bl.a. MS SQL och tunna klienter.
Den framtida utvecklingen kommer således att koncentreras till affärssystemet KLARTEXT. Funktioner i Tidredan
som förstärker KLARTEXT ytterligare
kommer successivt att implementeras
i KLARTEXT. För mindre kunder erbjuder
vi speciella lösningar.
Framtiden ligger således inom KLARTEXT där Tidredans kunder kommer att
få övergångserbjudanden och konvertering av befintliga databaser. Även för
de kunder som idag har ett separat redovisnings-/ekonomiprogram finns möj-

Konverteringen snart klar!
Arbetet med att konvertera Tidredan
till KLARTEXT har sedan köpet pågått
intensivt och ansvarige, Urban Kvarby,
säger att man nu är inne i slutskedet.
Jobbet kommer att vara klart under våren. Mycket av funktionerna i Tidredan
finns, eller påminner om de som finns
i KLARTEXT, men Urban berättar att det
finns delar i Tidredan som saknats i
KLARTEXT och som kommer att ge det
nya integrerade systemet ett extra lyft.
– Tidredan har några riktiga ”godbitar”
som kompletterar KLARTEXT på ett ypperligt sätt.
Urban Kvarby

Nya KLARTEXT är alltså verkligen något
att se fram emot!

ligheten att gå över till KLARTEXT. Dessa kunder får då en samordnad och
effektiv lösning genom ett helintegrerat
system.
För de som vill behålla sitt befintliga
ekonomiprogram finns möjligheten att
via SIE-filer exportera bokföringsordrar
från KLARTEXT och bokföra dessa genom inläsning i bokföringsprogrammet.
Tidredans kunder kommer att kontaktas för ytterligare information om deras möjligheter. I samband med detta
ger SoftIT ett förmånligt och kundanpassat specialerbjudande för övergång
till KLARTEXT, med de möjligheter och
fördelar detta kommer att innebära för
dem och deras verksamhet.
Kontakta oss gärna så diskuterar vi Era
specifika förutsättningar och hur snabbt
Ni vill gå över till KLARTEXT!
Av: Jan Roos

Intresserad
av hur det
fungerar?
KLARTEXT
Advokatsystem
Vi har på vår hemsida en ny och uppdaterad demoversion av systemet.
Ni får här en övergripande presentation av programmet och de viktigaste funktionerna. Vi gör också en
genomgång av klient- & ärenderegistrering, jävskontroll, påminnelser,
tidregistrering och fakturering. Ni får
även en presentation av rapporter
samt redovisningsprogrammet.

RÄNTAN
Fler och fler advokatfirmor väljer idag
att gå över till vårt ränteberäkningsprogram för beräkning av räntor. Programmet är lättarbetat, strukturerat
och mycket uppskattat av användarna. Har ni behov av att utföra beräkningar innehållande fast och/eller
rörlig räntekomponent baserat på referensränta eller valfri ränta är detta
programmet för er.
Läs mer om RÄNTAN på nästa sida!
Gå in på www.softit.sk.se
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Returadress:
SoftIT SK AB
Box 1252,
171 24 SOLNA

Porto
betalt

Fler och fler
väljer SoftIT!

B.
RÄNTAN – ett
professionellt verktyg
för ränteberäkning

Inom de flesta byråer utförs idag olika former av
ränteberäkningar för egen eller för klients räkning. Idag finns två program på marknaden för detta som är
byggda för användning på en advokatbyrå. Dessa program är vårt ränteberäkningsprogram samt det gamla dosbaserade Disco, vilket idag har lagts ner.
Vårt ränteberäkningsprogram är ett professionellt verktyg som idag finns hos
ett stort antal advokat- och juristbyråer. Vi har sett ett kraftigt ökat behov av
detta program och inte minst från de tidigare användarna av Disco. Genom en
kontinuerlig utveckling och support till
våra kunder ser vi en stor möjlighet att
erbjuda ett mycket bra specialprogram
som fyller ett viktigt behov.

Ränteberäkningsprogrammet RÄNTAN är ett fristående program som köps
separat. I programmet ingår hantering
och beräkning av gäldenärers skulder.
Här finns referensränta från 1950 och
framåt som stöd vid beräkning. Det
finns även möjlighet att lägga upp två
valfria räntetabeller samt en fast ränta som komplement till den rörliga. Programmet hanterar även amorteringar
med skuldökningar/minskningar. Det
går även att utföra flera simuleringar/
beräkningar för varje gäldenär. Bra och
överskådliga rapporter för gjorda beräkningar där även förändringar visas.
Ränteberäkningsprogrammet är ett lättarbetat och mycket funktionsdugligt
program.
Text: Jan Roos

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

Inger Björå
inger.bjora@softit-sk.se

Janne Christersson
jan.christersson@softit-sk.se

Natalia Genina
natalia.genina@softit-sk.se

”RÄNTAN är bäst!”
På Svinhufvuds Advokatbyrå i Katrineholm finns en av många nöjda användare av SoftITs ränteprogram, nämligen
Pontus Svinhufvud.
– Programmet RÄNTAN är ovärderligt!
Säger han spontant när tidningen ringer upp och fortsätter:
– Jag hade ett program tidigare som i
och för sig fungerade bra, men det här
är bättre!
Pontus har lång erfarenhet av personskadeärenden där handläggningstiderna kan bli extremt långa och där RÄNTAN underlättar jobbet väsentligt.
– Det rör sig ofta om handläggningstider på flera år, säger Pontus, och det
skulle innebära ett väldigt tidsödande
arbete att klara ränteberäkningarna
utan RÄNTAN, särskilt om delbetalningar ägt rum under tiden. Det är nämli4

gen viktigt att avräkna gjorda betalningar på i första hand upplupen ränta och
i andra hand på kapitalet. På så sätt
kringgås förbudet mot ”ränta på ränta”,
dessa uträkningar sköter RÄNTAN automatiskt.
Särskilt uppskattade är de väl strukturerade och sammanställda uträkningarna som ryms på en sida, jämfört med
kanske tjugo för samma uträkningar i
andra system.
– Det spar ju mycket tid när man får
uppgifterna serverade på ett så bra och
överskådligt sätt, säger Pontus och avslutar:
– Det bästa program jag använt hittills!

Urban Kvarby
urban.kvarby@softit-sk.se

Folke Persson
folke.persson@softit-sk.se

Jan Roos
Text: Ulf Hansson

jan.roos@softit-sk.se

