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Vinnaren använder
KLARTEXT
Dagens Industri utnämnde Anders W Bengtsson på Advokatfirman Nova
till ”vinnaren på konkursvågen”. Med över etthundra nya uppdrag sedan
början av förra året toppar han listan bland konkursförvaltarna.
Av: Ulf Hansson

”Av Advokatfirman Novas 231
nya ärenden har 106 hamnat på
Anders W Bengtssons bord” stod
det att läsa i Dagens Industri nyligen. Anders, som också är vd för
advokatfirman, säger att det som
alltid förebådar en konkursboom
är när antalet rekonstruktioner och

betalningsinställelser ökar, vilket
han märkt av under våren. Anders
räknar med att få mer att göra, en
konkursboom är på gång.
Jag träffar Anders på hans kontor intill Stureplan i Stockholm och
är naturligtvis nyfiken på hur han

upplevde den stort uppslagna exponeringen.
– Väldigt överraskande, säger
Anders, tidningen hade noterat att
konkurserna ökat och sett i statistiken att jag hade flest ärenden.
Jag hade aldrig föreställt mig att
jag skulle hamna på förstasidan,

Byråfakta

Ryktet om vår
död är betydligt
överdrivet!
Jag vill klarlägga en sak! Ett bolag
med namnet Klartext AB har försatts
i konkurs. Det har ingenting med
SoftIT SK AB eller programvaran
KLARTEXT Advokatsystem att göra.
SoftIT SK AB äger varumärket
KLARTEXT Advokatsystem och
har också registrerat en periodisk
tidskrift med namnet ”i KLARTEXT
Advokatsystem”. Det är den tidningen
du nu håller i din hand.
Vi tänker leva vidare, och KLARTEXT
Advokatsystem har definitivt
framtiden för sig, vilket inte minst
visar sig i alla nya kunder.
Vårt förvärv av Tidredan
Advokatsystem för drygt ett halvår
sedan har varit lyckosamt och det
är nu många av dessa kunder som
successivt går över till KLARTEXT
Advokatsystem. Det är viktigt att ha
en tillräckligt stor kundbas för att
kunna säkerställa framtida utveckling
och ett bra kundstöd. Vi är på god
väg, och kommer troligtvis att behöva
en del av nästa år på oss innan alla
Tidredan-kunder fått möjligheten
att byta system. Därefter kommer
vi att än mer kunna kraftsamla på
KLARTEXT Advokatsystem som redan
nu är det marknadsledande systemet
för advokatbyråer i Sverige.
Läs om Elvang & Partnere
Advokatbyrå som lämnat Tidredan för
att gå över till KLARTEXT. Läs också
om KLARTEXT-användaren Anders
W Bengtsson på Nova som enligt
Dagens Industri är Sveriges mesta
konkursförvaltare.
Hälsningar

bo.myren@softit-sk.se
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Advokatfirman Nova har kontor
i Stockholm och Malmö. Nova
arbetar även brett internationellt
genom sitt medlemskap
i organisationen IGAL
(Intercontinental of Accountants &
Lawyers) som består av advokatoch revisionsbyråer i hela världen.
Genom utökat kontaktnät i de
nordiska medlemsländerna kan
Nova med sina samarbetspartners
ses som en skandinavisk
advokatbyrå med ett hundratal
samverkande jurister.

– Det gäller att lägga minsta möjliga
tid på sådana rutinsaker som till exempel att skriva fakturor. Faktureringen kan förädlas till en högre konst, där
man kanske lägger ned en kvart på att
skriva en faktura, men har man då trettio klienter går ju en hel arbetsdag åt
bara för detta. Så ska man inte behöva
hålla på, det ska vara lättredigerat och
i princip sköta sig självt. I KLARTEXT är
faktureringsfunktionen föredömligt enkel att hantera.
Från kommande årsskifte blir Anders
inte den ende på företaget som använder KLARTEXT.
– Många jobbar stenåldersmässigt och vi kommer
att installera KLARTEXT för alla medarbetare i servrarna här
innan vi flyttar till nya
lokaler.
Firman expanderar?
– Ja, framtiden ser bra ut
och vi behöver anställa fler medarbetare men har helt enkelt inte plats
för dem här, säger Anders. Vi flyttar
därför till större lokaler några kvarter
härifrån i höst.

Jakttrofén, en Gnu, pryder väggen i Anders
tjänsterum.

men den positiva exponeringen är självklart bra för hela firman. Men det är ju
inte så att de som går i konkurs river ut
sidan och ringer mig för det.
Anders har använt KLARTEXT Advokatsystem sedan det introducerades i början på 1990-talet.
– Då arbetade jag på en annan byrå,
förklarar Anders, och när jag började på
Nova hade man ett annat system som
var helt värdelöst. Jag tog därför med
mig KLARTEXT och använde för egen
del.
Beslutet att lägga ned Tidredan och
satsa på KLARTEXT anser Anders var
helt rätt.
– Det är som att gå från ett ”historiskt” system till ett modernt i Windowsmiljö.
– KLARTEXT har aldrig krånglat på något vis, fortsätter Anders, det är klart,
enkelt, lätthanterligt och överskådligt.
Tidredovisningen är suverän, det går
snabbt att komma in och ur ärendena
och det är lätt att registrera.

Anders är också jägare och på
väggen vid samtalsbordet på hans
tjänsterum finns en imponerande jakttrofé, en Gnu som han själv
fällt. Anders berättar att han snart
ska ge sig iväg för att jaga större vilt.
– Jag har jagat vilt i Sydafrika några
gånger tidigare, men i höst reser jag till
Zambia, till den verkliga vildmarken för
att jaga afrikansk buffel. Den ingår i viltjägarnas ”Big Five” innefattande buffel,
leopard, lejon, noshörning och elefant.
Då får konkursboomen vänta ett tag. Åtminstone för Anders del.

Anders privat
Ålder: 55
Familj: Hustru, tre barn och taxen
”Tiger”.
Bor: Villa i Bromma.
Fritid: Familjen, jakten och lite
löpning.
Senast lästa bok: Minns inte, men
”De välvilliga” av Jonathan Littell
väntar nu på nattduksbordet.
Favoritprogram på TV:
Engelska deckare och historiska
dokumentärer.
Favoritmat: En fin köttbit med
klyftpotatis.
Tycker inte om: Folk som ljuger,
vilket tyvärr inträffar då och då i
min bransch.

Smidig övergång
till KLARTEXT
I somras passade Elving
& Partnere Advokatbyrå i
Stockholm på att konvertera
sitt administrativa system
Tidredan till KLARTEXT
Advokatsystem. Arbetet gick
smidigt och allt var klart
inom en vecka.
Av: Ulf Hansson

Daniel Lindberg är inte bara advokat och delägare i Elving & Partnere. Han har också
tävlat i Amatörkock-SM inför en storpublik på Matmässan.

När Elvang & Partnere Advokatbyrå bestämde sig för att konvertera från Tidredan till KLARTEXT valde man att göra
det under sommarmånaderna.
– Vi kunde då utan större problem
stänga ned under en period, säger Daniel Lindberg, advokat och delägare i
byrån.
– Det kändes inte som någon stor sak,
det gick smidigt och snabbt, förklarar
Daniel, konverteringen var klar inom en
vecka och det har fungerat väldigt bra.
Nytt system innebär givetvis att användarna behöver tid att lära sig, men Daniel konstaterar att övergången ändå
gått smidigt, mycket tack vare KLARTEXT användarvänlighet.
– Vi har inte hunnit använda KLARTEXT så länge än, säger han, men av
vad jag sett hittills fungerar det väldigt
bra. KLARTEXT är enkelt och överskådligt. Vi är ju i första hand intresserade
av effektiv tidredovisning och att kunna
plocka ut rapporter.
Kan du säga något om den ekonomiska vinsten med KLARTEXT?
– Självfallet blir arbetet effektivare
med KLARTEXT, men det går inte att
räkna vinsterna med ett administrativt
hjälpsystem exakt på kronan, säger Daniel, jag skulle snarare uttrycka det så

Byråfakta
Elvang & Partnere tillhandahåller
juridisk rådgivning till svenska
och utländska bolag. Svenskt
huvudkontor i Stockholm och
representation i fem danska städer
med det danska huvudkontoret i
Köpenhamn.

att frustrationen av att jobba med dåliga system – som tar både tid och kraft
ur användarna – får till följd sämre effektivitet och lönsamhet.

Daniel privat
Ålder: 38
Familj: Hustru och två barn, 5 och
3,5 år
Bor: Lägenhet på Östermalm i
Stockholm
Fritid: Mat och vin. Det är nästan
bara jag som lagar mat hemma
och jag gillar det. Har till och med
deltagit i amatörkock-SM där man
lagar mat på tid inför storpublik
på Matmässan. Det blev en delad
andraplats! Att man är ganska
”vass” på matlagning tycker jag
man kan få skryta med!
Senast lästa bok:
Leif Mannerströms
”Husmanskonst”.
Favoritprogram på TV: Inget.
Favoritmat: Nu när hösten kommer
är det ju ”Hummer naturell” med
smält smör.
Tycker inte om: Gnälliga människor.

Hur ser byråns framtid ut?
– Än så länge ser framtiden ljus ut, vi
är nu tre jurister på byrån i Stockholm
och tillsammans med Danmark är vi ett
tjugotal, vilket innebär att Danmark är
större än oss och det kan vi ju inte tolerera! Säger Daniel och skrattar.
– Skämt åsido, vi växer i lämplig takt
och med konjunkturen. Vi har inte en
femårsplan när marknaden ser ut som
den gör idag med banker som går omkull etc. Vi kommer att anställa flera
medarbetare under hösten och tittar
även på en intressant lösning med timanställda studenter från Stockholms
universitet.
– Nästa år är vi säkert dubbelt så
många i Sverige, säger Daniel, vi är också på gång i Norge och Finland och blir
då en heltäckande skandinavisk byrå.

knappen”. Det är en betydligt mognare
bransch nu än under krisåren.

Ett av Daniels arbetsområden är IT-rätt,
ett stort och relativt nytt område.
– Utöver rättigheter handlar det också
om säkerhet och ganska mycket som
ryms inom köplagen, förklarar Daniel.
Ett exempel på IT-rätt är licensiering av
programvaror, hur det sker och vilken
typ av nyttjanderätt man har. När någon
utvecklar system åt någon annan, vem
har rätten till slutprodukten? Väldigt
centrala och svåra frågor. Här tror man
väldigt mycket och har många felaktiga
föreställningar. Där finns att göra!
– IT-bubblan kommer nog inte att upprepas, alla är så beroende av IT nu att
det inte längre går att trycka på ”stopp-

Daniel har också arbetat med den uppmärksammade Trustorhärvan som
skedde 1997. Daniel företrädde Lord
Moyne som anklagades för att ha fungerat som ”målvakt”, men som friades
från brottsmisstankar av tingsrätten.
– Lord Moyne är en mycket spännande
person, oerhört intellektuell och beläst,
det är inte så ofta man träffar människor med hans bakgrund, säger Daniel
som brevväxlat med Moyne även efter
frikännandet.
– Bland annat imponerades jag av att
han lärde sig svenska under tiden jag
företrädde honom, han var dock närmare sjuttio år!
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Returadress:
SoftIT SK AB
Box 1252,
171 24 SOLNA

Porto
betalt

Fler och fler
väljer SoftIT!

B.

DEMO av KLARTEXT
På vår hemsida får du en demonstration av KLARTEXT Advokatsystem i
lugn och ro när du själv har tid! Vi
har lagt ut en ingående presentation
av KLARTEXT där du i egen takt kan
gå igenom systemet. Varje del i programmet presenteras både visuellt
och muntligt. Vill du ha ytterligare information efter att ha tittat på demon – kontakta oss! Gå in på www.
softit-sk.se under rubriken KLARTEXT, så hittar du demon.
Jan Roos

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

Inger Björå
inger.bjora@softit-sk.se

Microsoft och SoftIT
Vi fick nyligen frågan om vi ägs av Microsoft. Så är det inte, men ibland kan
det för oss som programtillverkare bli
ett dilemma då det finns ett stort antal systemproducenter och ett antal
”officepaket” av olika kvalité. Men, eftersom Microsoft är den dominerande
aktören med c:a 95% av marknaden är
det kanske inte så konstigt att vi koncentrerar oss på system i Microsoftmiljö. Vi ser också att allt fler renodlar sin
verksamhet mot Microsoft och så länge
de leder utvecklingen och har de bästa förutsättningarna för att utveckla bra
affärssystem, kommer även vi att använda den miljön.

KLARTEXT Advokatsystem är i dag
marknadsledande inom affärssystem
för juridisk verksamhet och vi har för
närvarande en kraftig ökning av antalet kunder. Detta visar att vi har ett bra
system som kontinuerligt vidareutvecklas och anpassas efter marknadens
och kundernas behov. Som enda system i Sverige har vi dessutom ett eget
helintegrerat affärssystem inklusive redovisning. Allt är anpassat till den senaste Microsoft- och Windowsmiljön. Vi
är övertygade om att detta skapar den
bästa, stabilaste och tryggaste miljön
för våra användare.

Janne Christersson
jan.christersson@softit-sk.se

Natalia Genina
natalia.genina@softit-sk.se

Jan Roos

Urban Kvarby
urban.kvarby@softit-sk.se

Tidredan försvinner inte!
Många Tidredankunder har hört av sig
och undrat om Tidredan Advokatsystem
kommer att försvinna inom kort. Fakta är att Tidredan, som numera ingår i
SoftITs Advokatsystem, kommer att fasas ut. Detta innebär att vi så fort det
är möjligt kommer att erbjuda alla Tidredankunder en övergång till KLARTEXT
Advokatsystem och i samband med
detta få Tidredan konverterad till KLARTEXT. Tidredankunderna erbjuds då
även möjligheten att gå över till KLARTEXT integrerade redovisningsprogram.
Syftet är att ta hand om alla våra kunder på bästa sätt. Tidredan kommer
alltså inte att försvinna eller upphöra
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att fungera under den närmaste tiden
(ingen tidsspärr har lagts in i programmet som annars är vanligt hos andra leverantörer).
Tidredan Advokatsystem har varit en
av de största aktörerna på marknaden.
Genom att Tidredans kunder får möjlighet att gå över till KLARTEXT och samtidigt utnyttja den kunskap som kommer från Tidredan, bildar vi ännu bättre
förutsättningar för att KLARTEXT även i
framtiden ska vara det ledande specialbyggda affärssystemet för juridisk verksamhet. Ni är alltid välkomna att kontakta oss för ytterligare information.
Jan Roos

Folke Persson
folke.persson@softit-sk.se

Jan Roos
jan.roos@softit-sk.se

