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”Molnet” känns
tryggt.

KLA
KLARTEXT
i ”m
”molnet”
”KLARTEXT fungerar
klockrent i vårt utbud”,
säger Hermelin IT-partner
som nu satsar lite extra
på advokatbranschen.

KLARTEXT NYA
faktureringsmodul

Av: Ulf Hansson
Graf ur Hermelin IT-Partners broschyr.

Lelle Cryssanthander (till vänster) och Erik Wallsten utanför entrén till
Hermelin IT-partner i Elektronikbyn i Kista.
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SoftIT har ingått avtal med Hermelin IT-partner som nu även har
KLARTEXT Advokatsystem bland
applikationerna. Jag hälsar på
hos dem i Elektronikbyn i Kista
och träffar två trevliga killar, Erik
Wallsten och Lelle Cryssanthander, som berättar hur det fungerar
med KLARTEXT hos dem. Erik ger
mig en broschyr där man bland annat kan läsa ”Hermelin Internetplattform – när du vill ta steget ut
i molnet”. Det handlar om det digitala skrivbordet och ”molnlösningen”, ett virtuellt skrivbord med lagringsplats för filer och dokument

och med tillgång till alla nödvändiga applikationer – tillgängligt från
hela Internet.
Erik berättar att avtalet med SoftIT utgör startskottet för något man
tror ska bli riktigt bra.
– SoftITs applikation KLARTEXT
passar utmärkt in i de lösningar vi
levererar, säger Erik, det är en bra
matchning för både advokater, jurister och oss.

de. All nödvändig hårdvara, alla licenskostnader samt drift är inkluderat i en fast månadskostnad per
användare.
IT-plattformen innebär att alla
medarbetare får sitt personliga
skrivbord precis som i en traditionell lösning, det enda de behöver
för att jobba är en PC eller tunn klient som är ansluten till Internet.
Inloggning sker med e-postadress
och lösenord.

Hermelin Internetplattform levereras som en funktion, med de
vanligaste programmen installera-

Nu finns alltså även KLARTEXT
Advokatsystem tillgängligt. Erik berättar att hela IT-branschen håller

”Molnet” blir
hetare
Tiden rusar, det är redan höst och
valet är gjort.
Det händer hela tiden nya saker
som engagerar och upprör och
tur är väl det, annars skulle
utvecklingen stå stilla. KLARTEXT
fortsätter att utvecklas och vi är nu i
slutskedet av utvecklingen av en ny
faktureringsmodul som presenteras
i detta nummer av i KLARTEXT
Advokatsystem.
Begreppet ”Molnet” eller
”Cloudlösning” blir allt hetare och vi
presenterar en leverantör av dessa
tjänster och en KLARTEXT-kund som
anammat detta sätt att organisera
sin IT-drift på.
Vi arbetar tillsammans med fler
leverantörer av molnet-tjänster och
den stora fördelen för oss alla är
att när installationen gjorts så kan
fler haka på utan att ytterligare
installationer behöver göras. Vi följer
givetvis utvecklingen och har säkert
all anledning att återkomma och
berätta mer om ”Cloudlösningar”.
Vi hörs!

bo.myren@softit-sk.se
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Erik privat

Lelle privat

Ålder: 33
Bor: Lägenhet på Kungsholmen
Familj: Sambo Sara och sonen
Melker
Fritid: Seglar mycket. Gillar
naturen.
Senast lästa bok: ”Ett land i
gryningen” av Dennis Lehane.
Favoritprogram på TV: Ser gärna
en bra film.
Favoritmat: Allt jag lagar själv på
fredagar och lördagar!
Tycker inte om: (Tänker) hm… det
måste naturligtvis vara något man
kan publicera… Trångsynthet är
inte kul.

Ålder: 43
Bor: Villa i Stocksund.
Familj: Fru Stina, döttrarna Smilla,
Iza och Elle.
Fritid: Förkovrar mig i kunskapen
om vin och tränar ganska mycket.
Senast lästa bok:
”När du gör som jag vill” av Henrik
Fexeus.
Favoritprogram på TV: Mycket film,
TV ser jag oftast på webben. Gillar
”Solsidan”.
Favoritmat: Lammfilé med ett glas
Seghesio Zinfandel.
Tycker inte om: Avsaknaden av
civilkurage.

på att förflyttas från traditionella lösningar, där man har egna servrar och jobbar
med lokala datorer till att alltsammans
flyttas ut. Det är det som lite diffust kalllas för ”molnet”. Det innebär att kunden
inte behöver ha någon egen utrustning
utöver en PC med internetuppkoppling.
Eftersom kunden inte behöver ha egna
servrar eller applikationer i datorn blir
den inte heller ”affärskritisk”.
– Allt ligger hos en tredjepartsleverantör som oss, i skyddade datahallar där
man har mycket högre säkerhet än vad
kunden har möjlighet att uppnå, förklarar Erik.
– Den här lösningen passar ju många
branscher, fortsätter Erik, i och med
samarbetet med SoftIT satsar vi nu lite
extra på just advokatbranschen. Med
tanke på all känslig information man
hanterar där är det kanske den bransch
som borde ha högst säkerhet. I den
tjänst vi erbjuder garanterar vi att information inte läcker ut, hårdvaran omgärdas av rejäla brandväggar och vi säkrar upp lösenord, krypteringar etc. Det
blir väsentligt mycket säkrare och dessutom mobilt.

na jobba och man är inte knuten till en
specifik dator. Det spelar heller ingen
roll om datorn går sönder eller kanske
blir stulen.
– Man kan alltså omedelbart ersätta
en trasig eller stulen dator med vilken
som helst och jobba vidare, även från
mobiltelefoner, säger Erik, åtkomsten
och rörligheten blir väsentligt mycket
enklare och bättre.
– Enkelt uttryckt är det vi som tar risken och inte kunden, förklarar Lelle, vi
ska se till att allt fungerar hela tiden.
I synnerhet gäller detta KLARTEXT. Alla
advokater behöver tidredovisningssystem och vi har redan konstaterat att
KLARTEXT fungerar klockrent i vårt utbud. Vi kan alltså erbjuda ett mycket
bra ”advokatpaket”.
– För SoftIT kan det också vara en fördel att KLARTEXT finns som applikation
hos oss, säger Erik, vi garanterar ju att
programmet körs på absolut bästa sätt
och med modernast tänkbara utrustning.

Med en sådan lösning behöver man
inte heller vara på kontoret för att kun-

Startskottet för Hermelin IT-partners
samarbete med SoftIT har gått. Nu ingår även KLARTEXT Advokatsystem i
”molnet”, det nya och lättare sättet att
arbeta.

”Molnet” känns tryggt
Anders privat
Ålder: 40
Bor: Villa i Bålsta
Familj: Fru och två barn
Fritiden: Umgås gärna med
familj och vänner
Senast lästa bok:
”Drottningoffret” av HannaVibeke Holst.
Favoritprogram på TV:
”Mördare okänd”.
Favoritmat: Pilgrimsmusslor.
Tycker inte om: Surströmming,
om jag inte samtidigt får ta del
av allt annat trevligt runt ätandet
av denna norrländska specialitet.

Advokat Anders Rosenhall arbetar på kontoren i Stockholm och Västerås.

På Legare Advokatbyrå, med kontor i Stockholm,
Västerås och Umeå, har man nyligen börjat använda
KLARTEXT via den nya IT-lösningen ”molnet”.
Av: Ulf Hansson

Legare Advokatbyrå arbetar främst
med personskaderätt och brottmål och
har kontor i Stockholm, Västerås och
Umeå. Byrån gick över till KLARTEXT Advokatsystem när Tidredan fasades ut.
Sedan några år har Legare också anlitat Hermelin IT-partner för driften av datasystemen och vid årsskiftet började
man använda den nya lösningen kallad
”molnet” där nu även KLARTEXT ingår.
Advokat Anders Rosenhall berättar att
han är mycket nöjd med lösningen.
– Det är väldigt bra, säger han, har
jag bara tillgång till Internet kan jag
koppla upp mig mot byrån på vilken

dator som helst. Det gör inget om den
skulle gå sönder eller om jag byter dator, uppgifterna går inte förlorade. Vi
behöver inte tänka på maskiner, program eller säkerhet, det är smidigt och
känns tryggt.
Administrativa system ska vara enkla
att arbeta i, menar Anders, annars riskerar man att det uppstår ett motstånd
hos användaren som kanske resulterar
i att man inte utnyttjar systemen fullt ut.
– KLARTEXT fungerar utmärkt, säger
han, det är precis så smidigt att arbeta
i som man önskar.

Tavlan i entrén till Stockholmskontoret på
Sveavägen ger en tankeställare om hur
lätt bråk kan uppstå mellan människor.

Anders använder företrädesvis tidrapporteringsmodulen, men plockar också
ut rapporter ur systemet.
– Det går så lätt att få ut statistik och
rapporter ur KLARTEXT, utformade precis som man själv vill ha dem, säger
han och avslutar:
– Jag vill kunna jämföra resultatet för
verksamheten i olika perioder och det
får man fram på några sekunder i KLARTEXT.

Kurs i KLARTEXT!
Är du nybliven användare av KLARTEXT? Eller känner du att en uppfräschning av gamla
kunskaper skulle kunna vara på sin plats? SoftIT inbjuder till en grundkurs i KLARTEXT
Redovisning och KLARTEXT Tid/Faktura för nya och gamla användare!
KLARTEXT Redovisning, 21 oktober 2010
KLARTEXT Tid/Faktura, 22 oktober 2010
Vi håller till i våra nya fina lokaler på Starrbäcksgatan 1, Sundbyberg. Kurserna börjar kl. 9:00 och håller på till kl. 16:00
och för de som önskar finns det möjlighet att delta i en enkel after work efter avslutad kursdag.
Priset för en dags kurs är 3.600 kr exkl moms och i priset ingår förutom kursmaterial även för- och eftermiddagsfika samt
lunch. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en kollega
ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare.
Anmälan sker till klartext@softit-sk.se senast den 10 oktober.
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Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74 SUNDBYBERG

Porto
betalt

Fler och fler
väljer SoftIT!

B.
Välkommen att
prata KLARTEXT
med oss!

På gång!

Tfn: 08-705 80 21
(KLARTEXT KUNDSTÖD)

NYA

KLARTEXT
faktureringsmodul
Arbetet med att modernisera och förbättra KLARTEXTs
moduler har påbörjats och först av allt har vi gett
oss i kast med den största utmaningen av dem alla;
Faktureringsmodulen. Det är KLARTEXTs mest komplexa
modul med förgreningar in och ut ur i princip alla andra
moduler i systemet.

Bernt Caspersson
bernt.caspersson@softit-sk.se

Janne Christersson
jan.christersson@softit-sk.se

Av: Maria Grass

Det har varit viktigt att inte bara behålla utan även förbättra ”gamla godingar”
som möjligheten att fördela ett koncept
mellan flera olika betalare, a conto fakturering, utläggsfakturering och automatiska kreditfakturor samtidigt som
önskemålen om nya faktureringsfunktioner har varit många. Det är därför i
intensivt samarbete med våra kunder
som den nya faktureringsmodulen nu
håller på att växa fram.
Fakturera i annan valuta än SEK
I den nya faktureringsmodulen kommer
det finnas möjlighet att välja en annan
valuta än SEK. Vilka valutor som skall
finnas tillgängliga bestämmer man själv
och även vilken kurs som skall gälla.

tureras ut för tillfället... I den nya faktureringsmodulen flyttas tidsposter enkelt ut och in ur konceptet.
Redigering av fakturabilagetext
Genom den nya redigeringsfunktionen
med stavningskontroll kommer texten
till fakturabilagan att kunna bearbetas
redan innan fakturan har skapats. Och
på köpet får man också möjligheten att
spara den redigerade texten i KLARTEXT. Det blir därmed enkelt för vem
som helst att i efterhand återskapa en
fakturabilaga.

Fördela belopp
Om ett ärendes arvode har rundats av,
uppåt eller nedåt, finns nu möjlighet
att med en enkel knapptryckning fördela det höjda eller sänkta beloppet procentuellt på alla, eller vissa om man så
önskar, av de jurister som har varit med
och arbetat i ärendet.

Bokning av utlägg, omkostnader och
aconto
Tidigare har det varit nödvändigt att
vara kopplad till KLARTEXT Redovisning
för att kunna boka utlägg på ett korrekt
sätt. I den nya faktureringsmodulen har
vi tagit särskild hänsyn till de av våra
kunder som jobbar ”okopplat”, d.v.s.
inte använder sig av KLARTEXT Redovisning, genom att flytta utläggs-, omkostnads- och acontohanteringen till
faktureringsmodulen.

Flytta tidsposter
Tidsposter som har lagts på fel ärende
och måste flyttas, tidsposter som har
lagts in efter att konceptet har skapats,
enskilda tidsposter som inte skall fak-

Faktureringsarbete ”on-line”
Brist på tid inne på kontoret kommer
inte längre att vara ett hinder för att kunna ta itu med faktureringen, tack vare
det nya stödet för fakturering via e-post.
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Natalia Genina
natalia.genina@softit-sk.se

Maria Grass
maria.grass@softit-sk.se

Jörgen Olsson
jorgen.olsson@softit-sk.se

Jan Roos
jan.roos@softit-sk.se

Nils Wendel
nils.wendel@softit-sk.se

