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Öppet hus – en
uppskattad tradition
Förra året var det tolfte året SoftIT bjöd in till Öppet hus och det
var första gången i våra nya fräscha lokaler i Sundbyberg. Boka
redan nu in ett besök hos oss fredagen den 2:a december!
Av: Jan Roos

Vår årliga tradition att bjuda in
våra kunder, leverantörer och samarbetspartners till Öppet hus genomfördes den 3 december förra året. Vid dessa tillfällen bjuder
vi på god mat och dryck och en
stor nyhet för året var att vi kunde välkomna gästerna i våra nya

fina lokaler i Sundbyberg. En del
kommer förbi och säger hej, medan andra stannar kvar och äter
en god bit mat, pratar och minglar. I samband med dessa ”happenings” har vi också möjlighet
att presentera våra program för
dem som är intresserade. Detta

är dock inte huvudsyftet med arrangemanget, även om det är uppskattat.
Syftet med Öppet hus är att träffas under trevliga och avslappnade former för att lära känna varandra lite bättre.

Konverteringen
fullbordad!
I juni 2010 flyttade SoftIT till nya
lokaler i Sundbyberg. Detta gjorde
det extra roligt att bjuda in till vårt
traditionsenliga ”öppna hus” som
beskrivs i detta nummer.
Under 2010 har vi genomfört många
konverteringar från Tidredan och
därigenom fått ett stort antal nya
KLARTEXT användare. Bland andra
kan vi välkomna Ackordscentralen,
landets största konkursförvaltare
som ny kund.
Vi har nu kommit igenom
konverteringsprocessen och under
2011 kommer vi att koncentrera
oss på utvecklingen av KLARTEXT.
Under året kommer vi också att
genomföra omfattande förändringar
i programmet. Framför allt kommer
KLARTEXT att lyftas till en ny teknisk
plattform för att bättre utnyttja
förändringarna i nya versioner av
Microsoft Windows och Microsoft
Office.
Nya versionen av KLARTEXT (8)
innehåller nya moduler för fakturering
och taxehantering. Detta har vi tagit
upp i tidigare nummer. KLARTEXT 8
får även ett helt nytt dagblad. Detta
beskrivs närmare på sista sidan.
I detta nummer slår vi även
ett slag för nödvändigheten av
relevant utbildning i KLARTEXT
Advokatsystem. Investering i
utbildning sparar pengar på sikt
eftersom man lär sig att effektivisera
arbetet och bättre utnyttja systemet.
Välkomna till ett nytt år med
KLARTEXT!

Jörgen Olsson
Systemansvarig

jorgen.olsson@softit-sk.se
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Vårt ”öppna hus” brukar vara välbesökt
och förra året var inget undantag. Antalet gäster uppskattades till cirka 150
personer. Det har varit en intensiv period för många av våra nya KLARTEXT-användare de senaste åren och det starkt
ökande antalet representanter från advokatbyråer uppskattades mycket. Väldigt trevligt!
Vi planerar givetvis att fortsätta med
den här fina traditionen och bjuder i år
in till Öppet hus den 2 december. Innan dess har vi planerat att ha en release för vår nya version av KLARTEXT (version 8) då det är en stor uppgradering
i en ny och ombyggd programmiljö. Vi
återkommer till detta i separat information.
Stort tack till alla kunder som bidrog till
en trevlig samvaro på vårt Öppet hus!

SoftITs vd,
Bosse Myrén,
berättar att
Öppet hus
blivit ett alltmer
uppskattat
arrangemang
strax innan den
stressiga julruschen
sätter igång på allvar.
– Traditionsenligt bjuder vi in till Öppet hus den första fredagen i december varje år, förklarar Bosse, och antalet gäster har ökat under åren. Det
är helt klart en mycket uppskattad
tillställning med god mat och dryck
och gemytlig stämning som många
ser fram emot.
– Välkommen till Öppet hus! Boka
redan nu in den 2 december i år!

2011 – ett intressant år för
våra kunder
Av: Jan Roos

KLARTEXT Advokatsystem har utökats
personellt och delvis förnyats inom programutveckling och support. Kraven på
programmet har ökat både från tidigare
och nya kunder. Nya funktioner och möjligheter har efterfrågats och nya tekniska möjligheter har uppkommit på marknaden.
Ny teknisk och programmässig
plattform
Under året börjar vi släppa vår nya version av KLARTEXT (8). De första kunderna har redan smygstartat med denna
samtidigt som vi lägger sista handen
vid programmet och finputsar detaljer.
Till att börja med kommer vi att släppa den nya versionen till kunder som
enbart har tid/fakturamodulen d.v.s.
inte har integrerad redovisning. Separat information och avstämning kommer att gå ut till alla kunder.
Nya möjligheter
Förutom en breddning av programmet
och dess funktionalitet, förbereder vi
också KLARTEXT för framtida krav och
önskemål. Några exempel på vad som
finns och/eller är på gång är:
• Smidig och integrerad skanning av
dokument
• Utökad hantering av KLARTEXT akthantering och dokumenthantering. Under det senaste året har det kommit en
del nya funktioner, bl.a. versionshantering av dokument.
• Utökade möjligheter i klientregister
och klienthantering.
• Utökad funktionalitet och smidig-

het avseendet flerkontorshantering där
önskemålet är att flera bolag ska arbeta tillsammans i samma system och ha
gemensam jävskontroll.
• Kunder ska få större möjlighet att
välja alternativa lösningar avseende integration till andra ekonomi/bokföringsprogram.
• Vidareutveckling av vårt egna integrerade redovisningsprogram.
• Utökat rapportsystem och hantering.
• Smidigare och förbättrad hantering
av nya programversioner.
KLARTEXT – det kompletta advokatsystemet
Ser vi på de system som idag vänder
sig till advokat- och juristverksamheten
har KLARTEXT Advokatsystem en mycket stor bredd, kunskap och anpassning
till de många varianter och önskemål
som finns inom dessa verksamheter.
KLARTEXT går i bräschen både vad
gäller funktionalitet och anpassningar
till den hantering som krävs hos våra
kunder. Denna utveckling ska vi fortsätta att driva framåt och vi ska fortsätta
att vara det ledande advokatsystemet i
Sverige.
Genom att lyssna till våra kunders
önskemål och anpassa oss till nya tekniska miljöer och möjligheter ska vi
lyckas med detta.
Med tanke på det stora antalet kunder som valt oss de senaste åren ser
vi mycket positivt på framtiden. Det är
en bra utveckling för både oss och våra
kunder.

Högt betyg för kurs i KLARTEXT!
Av: Jan Roos • Foto: Ulf Hansson

På platsen utbildningar – generella
kurser – användarträffar
Maria Grass, kursledare.

Under utvecklingen av KLARTEXT Advokatsystem har både vi och våra kunder varit inriktade på att varje kund är
unik och har sitt specifika behov. Därför
har kurser i KLARTEXT hållits på plats
hos kunderna då man ansett detta vara
bäst och mest effektivt. Nu finns en
ökad efterfrågan på att lära sig mer,
både grundläggande och mer avancerat, för att utnyttja alla de möjligheter
som finns i KLARTEXT. Det finns också
ett stort intresse av att diskutera problemställningar, behov och önskemål
med oss som sköter, ger support och
utvecklar KLARTEXT.
Den personliga och specialanpassade utbildningen på plats hos kunderna
är bra och uppskattad och kommer aldrig helt att kunna ersättas av generella
utbildningar, men den kan ibland anses
kosta för mycket eller sakna det grundläggande som en sedvanlig och generell utbildning har.
Utbildningar kan ske i seminarieform eller med en dator som man tränar med. Det senare alternativet kräver
oftast mer både avseende tid, kursledare och innebär en högre kostnad för
deltagarna. Idag är det därför vanligare
med utbildningar i seminarieform.
I syfte att tillfredsställa våra kunders
behov och önskemål har vi börjat anordna generella kurser hos oss på SoftIT. Beroende på hur stort intresset är
och hur mycket förfrågningar vi får från
er kunder har vi tänkt hålla fler kurser

i KLARTEXT. Vår tanke och förhoppning
är att det finns ett stort intresse av att
lära sig grunderna, specialanpasssade
kurser t.ex. ”Hur fakturerar vi? Hur ska
vi som konkursförvaltare arbeta i systemet? Hur ska vi som brottmålsadvokater arbeta effektivare?” med mera.
Vår senaste kurs hölls i våra lokaler i
Sundbyberg och rönte stort intresse.
Maria Grass som var kursledare för dagen fick en mycket bra kontakt med deltagarna och kursen blev mycket uppskattad.

Vi kommer även att arrangera användarträffar där syftet är att under trevliga
former träffa våra kunder. En lite kostnad kommer att tas ut för dessa och
tanken är att vi då ska ta upp olika frågeställningar kring KLARTEXT. Förutom
att vi alla ska få en närmare kontakt
med varandra kommer vi också att ta
upp diskussioner om önskemål och visioner från våra kunder.
Är ni intresserade av att gå kurs i KLARTEXT – HÖR AV ER! Berätta gärna vad ni
önskar lära er mer om.

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, 13 maj 2011, Stockholm
KLARTEXT Tid/Faktura, 12 maj 2011, Stockholm
KLARTEXT Tid/Faktura, 19 maj 2011, Göteborg
I Stockholm håller vi till i våra egna lokaler på Starrbäcksgatan 1,
Sundbyberg. Kurserna börjar kl. 9:00 och håller på till kl. 16:00.
Priset för en dags kurs är 3 600 kr exkl. moms. I priset ingår förutom
kursmaterial även för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Din anmälan är
bindande efter anmälningstidens utgång. Får du förhinder kan naturligtvis en
kollega ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare.
Anmälan sker till klartext@softit-sk.se senast den 29 april,
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Porto
betalt

Fler och fler
väljer SoftIT!

B.

KLARTEXT
Dagblad

NYA

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

Sedan vi lämnade papper och penna för 25 år sedan har
det blivit en självklarhet för varje jurist att föra upp sina tider
i ett tidhanteringssystem. Här är den nya generationens
KLARTEXT Dagblad!
Av: Maria Grass

Jörgen Olsson

Nyhet!

Systemansvarig

Maria Grass
Support & Utbildning

Natalia Genina
IT-stöd/Systemutveckling

Nils Wendel
Precis som förut...
Den vane användaren kommer utan problem att känna igen sig i KLARTEXT nya
Dagblad. Precis som tidigare är det lätt
att söka upp både klienter och ärenden
för att notera nedlagd tid, och precis
som tidigare har man full kontroll över
dagens inlagda tidposter som alla tydligt syns i Dagbladet. Likaså är man fortfarande bara en knapptryckning från att
kunna lägga upp påminnelser, söka dokument ur akthanteringen, söka information ur klientregistret, titta på uppdragskortet eller klientspecifikationen.
... fast bättre!
Förutom att KLARTEXT Dagblad har fått
en rejäl ansiktslyftning rent utseendemässigt har det också fått efterfrågade
nya funktioner som möjlighet till intern
notering och stavningskontroll. Den interna noteringen kommer inte med på
fakturabilagan och kan därför med fördel användas för personliga minnesanteckningar. Stavningskontrollen söker
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Systemutveckling

igenom Dagbladets
texter och föreslår korrekt stavning för
ord som saknas i ordlistan.
Väl skrivna tidposttexter spar mycket tid i samband med faktureringen!

Inger Björå
Systemutveckling

Omkostnader
Omkostnader noteras fortfarande från
Dagbladet men nu i ett eget fönster.
Genom att klicka på den gula knappen ”Omkostnader” länkas man direkt till omkostnadsregistreringen där
klient, ärende och jurist redan är ifyllt.
Det enda man själv behöver fylla i är
val av omkostnadstyp och belopp. Omkostnadstypen (t.ex. Milersättning) är
per automatik kopplad till rätt bokföringskonto och kan sedan kompletteras med ytterligare information (t.ex.
Uppsala t.o.r.). När man är färdig klickar man på ”Ok” och länkas direkt tillbaka till Dagbladet.

Bernt Caspersson
Officespecialist

Jan Roos
Marknad & Försäljning

