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Walla Schultz motto är "Hellre fråga och verka okunnig,
än att förbli det". Det har hon lärt sig mycket på.
Av: Ulf Hansson

En av de sista dagarna i augusti landar jag i Malmö för att träffa Walla Schultz, administratör
på Advokatfirman Källén & Ingvar. När jag sneddar över Gustav
Adolfs Torg mot porten håller man
som bäst på att städa upp efter
Malmöfestivalen. Under drygt en
vecka har konserter, konstupplevelser, familjeäventyr, roliga sporter och mat från hela världen dominerat stadsbilden.

Walla har arbetat länge i advokatbranschen och när jag träffar henne har hon bara någon dag kvar
tills hon ska börja leva pensionärsliv.
Pensionärsliv förresten… det
är över huvud taget svårt att fatta
att Walla snart tillhör skaran pensionärer. När vi pratas vid över en
kopp kaffe får jag klart för mig att
här kommer det inte att bli något
stillasittande hemma i soffan.

– Jag har massor av planer! säger hon, det finns ju hur mycket
som helst att göra! Förutom gympan och körsången kan jag tänka mig att hjälpa till som volontär
inom det sociala. Kanske besöka
gamla människor och ge dem lite
sällskap och så ska jag förstås
träffa vänner och ta en fika med.
Som om inte allt detta vore nog
berättar Walla att hon gärna stäl-

Iwa Grip tycker det
ska bli både kul och
spännande när hon
nu tar över jobbet
efter Walla på Källén
& Ingvar.

Spännande
höst
Så var sommaren slut för den här
gången. Förhoppningsvis har ni alla
haft en välförtjänt skön ledighet och
är tillbaka på jobbet med batterierna
laddade, redo för nya utmaningar.

ler upp och hjälper till med barnbarnet
i Stockholm, där nu ett andra också på
väg.
– Jag och min man ska resa mycket
också! kommer hon på.

I det här numret gör vi ett nedslag
hos Advokatfirman Källén & Ingvar
i Malmö där vi träffar Walla Schultz
som har mångårig erfarenhet som
administratör på både små och
stora byråer. Hon har varit med på
resan från ’papper och penna’ till
datoriserade system. Källén & Ingvar
var en av de första byråerna som fick
den nya versionen av KLARTEXT (8).

Walla har varit med i advokatbranschen sedan ”man satt med pluggar
i öronen och skrev ut diktamen”. Hon
arbetade i tjugo år på Isaksons Advokatbyrå i Växjö och flyttade till Malmö
1999 då hennes man fick en tjänst där.
– Jag hade just passerat de femtio
då, berättar Walla, och tänkte att det
blir väl inget mer jobb nu, men så fick
jag ett erbjudande från Advokatfirman
Vinge som jag nappade på direkt.

Vi har också glädjen att presentera
en ny medarbetare, Winay Camaly,
som närmast kommer från Atlas
Copco Tools. Han har många års
erfarenhet av programmering av
administrativa system och kommer
att bli en stor tillgång för utvecklingen
av KLARTEXT. Winay kommer att
ersätta Nils Wendel som bestämt
sig för att återgå till sin tidigare
profession som programmerare i
verkstadsindustrin. Vi tackar Nils
för hans insatser i utvecklingen av
KLARTEXT.
Vi vill också tacka Jan Roos som
lämnar SoftIT och KLARTEXT.
Jan har varit försäljnings- och
marknadsföringsansvarig och
betytt mycket för övergången
från ”Tidredan” till KLARTEXT
Advokatsystem.
Välkommen till en innovativ och
utvecklande höst med KLARTEXT!
Jörgen Olsson

jorgen.olsson@softit-sk.se
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Datoriseringen gjorde att man behövde allt färre sekreterare/administratörer då juristerna själva började ta hand
om text- och dokumenthanteringen.
– Efter en tid var vi en avdelning med
fjorton jurister och två sekreterare, berättar Walla, det handlade alltmer om
att justera dokument, läsa korrektur
och göra språköversättningar.
Advokatfirman Vinge växte kraftigt och
när en av juristerna, Arne Källén, beslutade att bryta upp och starta ”egen
låda” tillsammans med Mats Ingvar erbjöds Walla att följa med.
– Jag accepterade på stående fot, säger hon och fortsätter:
– Jag hade fantastiska år på Vinge, jag
älskar att jobba och att arbeta under
stress, men det blev så småningom lite
väl mycket övertid och helgarbete. Min
man som tålmodigt hämtade mig sent
om kvällarna frågade till slut om jag var
gift med honom eller advokatfirman.
Hos Källén & Ingvar fick Walla ägna
sig mer åt ekonomin, något hon saknat
sedan åren i Växjö. Vid uppstarten blev
det aktuellt att skaffa ett administrativt
datasystem.
– Jag hade jobbat med DOS versionen

av KLARTEXT på Vinge tidigare, berättar Walla, men vi valde ”Tidredan”, inte
minst för ränteberäkningsprogrammet
som är kanonbra.
När ”Tidredan” övertogs av SoftITs
KLARTEXT blev det aktuellt att fundera
på nytt.
– Vi fick ett väldigt bra erbjudande, säger Walla, och jag är glad att vi bestämde oss för KLARTEXT som jag kände till
sedan tidigare. Konverteringen från Tidredan gick utmärkt och Walla berättar
att övergången gick perfekt.
– Vi tappade ingenting!
Källén & Ingvar är en av de första byråerna som uppdaterat till KLARTEXT 8.
Den nya versionen innehåller en mängd

Walla privat
Ålder: Fysisk ålder 63, känner mig
som 45 (OK, 55 då…).
Bor: Villa i Borgeby, 2 mil norr om
Malmö.
Familj: Gift med Jörgen, två söner,
ett barnbarn + 1 ”på gång”.
Fritidsintresse: Körsång, gympa,
böcker, resor, musik, teater m.m.
Senast lästa bok:
Jo Nesbø; ”Rödhake”.
Favoritprogram på TV: En bra film
eller ”Morden i Midsomer”.
Favoritmat: Stekt salt sill med
löksås och småländsk ostkaka
med hjortronsylt.
Då trivs jag allra bäst:
På vandringssemester med maken
i Sydtyrolen.
Tycker inte om: Människor som
gör sig märkvärdiga och sätter sig
över andra!

förbättringar och helt nya funktioner
som underlättar arbetet.
Bland annat har Dagblad fått nyare
och modernare utformning. Hanteringen av Omkostnader är också ny (eget
fönster), liksom Taxehantering där man
nu bland annat har alla funktioner på
ett ställe. Dessutom har Fakturamodul
skrivits om och fått nytt och modernt utseende.
Det tar givetvis lite tid att lära sig allt
nytt, men ”inkörningen” har i stort sett
gått bra, säger Walla, som inte är den
som ryggar för att lära sig något nytt.
– Tvärtom! säger hon och skrattar, jag
är den där som alltid räcker upp handen
när man frågar om man vill pröva något
nytt! På så vis har jag också lärt mig
mycket.
Bra kontakt med SoftITs support, oftast Maria Grass, betyder mycket när
det uppstår problem, men ibland tycker Walla att det ligger en utmaning i att
lösa dem själv.
– Det är nästan lite kul när allt inte är
helt perfekt, säger hon, då får jag använda huvudet. Lite problemlösning vill
man ha! Jag är nog ensam om att nästan bli besviken om bokföringen stämmer. När det diffar rinner adrenalinet till
och jag vill hitta felet. Jag ger mig inte!
– ”Hade jag varit tjugofem år yngre
hade jag ringt SoftIT och frågat om de
hade jobb åt mig!” säger Walla som gillar ny teknik.
Har datoriseringen inom advokatbranschen gått för långsamt? undrar jag.
– Den kunde ha gått fortare, säger
Walla, men det beror nog på att det varit ett visst teknikmotstånd hos advokater och jurister. Nu kommer det in
mängder av unga som växt upp med datorer och ser tekniken som ett naturligt inslag i verksamheten. Jag har alltid tyckt att det är roligt med ny teknik,
men min uppfattning delas säkert inte
av alla. Här på byrån är både Arne och
Mats duktiga på datorer.
Det drar ihop sig till lunch och Walla
har ett speciellt minne av sin favoriträtt, stekt salt sill med löksås.
– Mitt andra barn föddes lagom till
lunch, berättar Walla, och gissa vad
man serverade… stekt salt sill med
löksås! Wow! Jag blev så lycklig att jag
knappt visste till mig.
– Sedan var det förstås roligt att ha
fött en son också! tillägger hon och ler
stort.
Walla har aldrig tyckt det varit tråkigt
att gå till jobbet. Hade vi haft ett ”administratörernas fotbollslag” hade hon
haft en självklar position. Forward, förstås!

Kurs i KLARTEXT!
Är du nybliven användare av KLARTEXT 8? Eller känner
du att en uppfräschning av gamla kunskaper skulle vara
på sin plats? SoftIT inbjuder till en grundkurs i KLARTEXT
Redovisning och KLARTEXT Tid/Faktura (version 8) för
nya och gamla användare!
KLARTEXT Tid/Faktura (version 8), 20 oktober 2011
KLARTEXT Redovisning, 21 oktober 2011
Vi håller till i våra nya fina lokaler på Starrbäcksgatan 1, Sundbyberg.
Kurserna börjar kl. 09.00 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 eftermiddagsfika samt lunch. Din anmälan är bindande efter
anmälningstidens utgång, men om du får förhinder kan naturligtvis en
kollega ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare.
Anmälan sker till klartext@softit-sk.se senast den 14 oktober.

Redovisningsekonom sökes!
Vi planerar nu att stärka vårt kundstöd och SoftIT SK AB
söker därför en redovisningsekonom med minst fem
års erfarenhet av brett ekonomiarbete, gärna från
advokatbyrå.
För mer information kontakta Bo Myrén eller Maria Grass
på info@softit-sk.se.

GRATULERAR!
SoftIT vill gratulera Lindskog Malmström Advokatbyrå
som under hösten 2010 utsetts till bästa byrå i sin egen
storleksklass och belönats med InterContinental Finance
Magazine GLOBAL AWARDS 2010.

Dokumentscanning
Nu finns en nyutvecklad integrering mellan Klartext Advokatsystem
och multifunktionsskrivare från Konica Minolta som möjliggör
scanning direkt från skrivaren till Klartext akthantering.
För mer information kontakta oss på Klartext support
(08-705 80 21 eller klartext@softit-sk.se).
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Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74 SUNDBYBERG

Porto
betalt

Fler och fler
väljer SoftIT!

B.

Ny medarbetare
Av: Ulf Hansson

Winay privat
Ålder: 44
Bor: Lägenhet i
Sollentuna norr om
Stockholm.
Familj: Singel
Fritid: Tar gärna en
kryssning med Silja
Line.
Senast lästa bok:
Körkortsboken
Favoritprogram på
TV: Komediserier, till
exempel ”2 1/2 män”.
Favoritmat: Kyckling
med ris och grönsaker.
Då trivs jag allra bäst:
Fest hos kompisar/
familj/släkt. Har fem
syskon och mor kvar
i Iran.
Ogillar: När man inte är
punktlig.
Skaran av medarbetare på SoftIT har
utökats med Winay Camaly som nu ingår i KLARTEXT-gänget. Han är programmerare och kom ensam till Sverige från
Iran 1991. Med sig hade han en universitetsutbildning inom elektronik. I Sverige fortsatte han sin utbildning genom
att gå datakurser, men lärde sig också
mycket genom att praktisera själv hemma på den egna datorn.
– Kurserna gav inte bara mer kunskap, förklarar Winay, det var också ett
bra sätt att lära sig svenska.
Winays första jobb i Sverige handlade
om ta fram program för sjukvårdssektorn.
– Det var ett administrativt system
som faktiskt påminner om KLARTEXT,
berättar han, även om det var en helt
annan bransch.
Senare fick Winay jobb på Atlas Copco,
där han arbetade med att utveckla styrprogram för olika hårdvaror.
– De program vi tog fram kan i princip användas inom vilken industri som
helst, förklarar Winay, och det används
till exempel av Volvo. Systemet fungerar som ett nätverk online via Internet
där man har full kontroll över hela produktionen. Om någon gör fel någonstans, till exempel missar att dra åt en
4

skruv ordentligt på en monteringsavdelning, låt säga i London, upptäcks det
av systemet. En liten diod blinkar rött
och man kan se var någonstans i produktionskedjan felet uppstått och ända
ned på detaljnivå vad som är fel.
Kvalitetstänkandet gäller givetvis också administrativa system som KLARTEXT. Om det är felaktigheter i programmen får supporten lägga mycket tid i
onödan på att hjälpa kunderna tillrätta.
– Därför är det viktigt att man har en
så säker och problemfri plattform som
möjligt att stå på när man ska utveckla vidare, säger Winay, som till att börja
med ska arbeta med att göra KLARTEXT
ännu stabilare.
– När vi skapat en stabil systemgrund kan vi börja bygga och lägga till
nya funktioner som kunderna efterfrågar, säger Winay, det är en utvecklingsprocess med problemlösningar och det
ska bli kul! Det finns många idéer!
Winay är glad och positiv och har funnit sig väl tillrätta på SoftIT. Han tycker det ska bli kul att arbeta i en ny
bransch.
– Och så har jag fått så trevliga arbetskamrater här på SoftIT! säger han och
skiner upp i ett brett leende.

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

Jörgen Olsson
Systemansvarig

Maria Grass
Support & Utbildning

Natalia Genina
IT-stöd/Systemutveckling

Winay Camaly
Systemutveckling

Inger Björå
Systemutveckling

Bernt Caspersson
Officespecialist

