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Medarbetarna på trappan till ”Thamska huset”, från vänster: Björn Hallengren, Elisabeth Aslan, Eric Leuchovius,
Lars Halldin, Jakob Sjödin och Svend B Christensen. Halldin Advokater har sitt kontor högst upp i det
kulturhistoriska huset. Porten vaktas av tvenne respektingivande Hermesstatyer.

Smidigt samgående
i Göteborg
Halldin Advokater i Göteborg är resultatet av en sammanslagning av
tre byråer. Att sammanföra de administrativa systemen till ett enda
tog bara några timmar med KLARTEXT Advokatsystem.
Av: Ulf Hansson

När jag hälsar på hos Halldin Advokater i Göteborg är det en strålande vacker vårdag, snön har
försvunnit och sakta men säkert
vaknar parken i Trädgårdsföreningen till liv efter vintersömnen.
Halldin Advokater är en sammanslagning av tre advokatbyråer;
Gillis Sandros Juridik Advokatbyrå
AB, Advokatfirman Concilium och
Advokatfirman Halldin.
Kontoret ligger högst upp i det
kulturhistoriska ”Thamska hu-

set” som ursprungligen uppfördes
1732 av Volrat Tham, förmögen direktör i Svenska Ostindiska Companiet som under storhetstiden
förvarade Companiets kassa i källarvalven.
Sammanslagningen av de tre byråerna har flera syften.
– Dels drar man nytta av varandras kunskaper och erfarenheter,
säger Svend B Christensen, men
man vinner också administrativa

fördelar. Vi är nu åtta jurister och
två paralegals.
Svend menar att det är en bra
storlek på en advokatbyrå.
– Det finns en brytpunkt när man
blir för stor och det här känns alldeles lagom.
De sex medarbetare som har tid
för en pratstund den här förmiddagen har alla mer eller mindre erfarenheter av KLARTEXT Advokatsystem sedan tidigare, även gamla

Våren är i antågande och vintern har
äntligen släppt sitt järngrepp över
tillvaron. Vinterkläderna kan hängas
undan för den här gången och vi ser
fram emot att kunna gå ut i vårsolen.
Ett nytt år med KLARTEXT har börjat
och mycket kommer att ske under det
kommande året. Bland annat är vi nu
klara med kopplingen mot KLARTEXT
Redovisning från KLARTEXT 8.
Övergången till KLARTEXT 8 för
våra ”kopplade” kunder kommer att
påbörjas under våren.
I detta nummer tar vi upp några
saker som man kan ställas inför
i verksamheten. Det kan vara
tekniska problem som behöver lösas,
utbildningsbehov med mera. Några av
de mest frekventa förfrågningarna vi
får handlar om vad som händer när
två eller flera byråer ska gå ihop, eller
jurister ska byta byrå och ta med sina
klienter. Naturligtvis hjälper vi till med
detta. Läs mer i tidningen.
I kundintervjun får vi möta en
byrå som just varit med om ett
sådant samgående. Det är Halldin
Advokater som är resultatet av
en sammanslagning av tre olika
advokatbyråer.
Vidare fortsätter vi med vårt nya återkommande inslag ”Tips &Tricks med
Maria!” som blivit mycket uppskattat.
Denna gång ger Maria lite tips om hur
man kan göra sina egna personliga
inställningar för att underlätta det
dagliga arbetet i tidregistreringsformuläret i KLARTEXT.
Vi hälsar alla välkomna till ett nytt
utvecklande år med KLARTEXT
Advokatsystem!
Jörgen Olsson

jorgen.olsson@softit-sk.se
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”Tidredan”. Nu har man uppdaterat till
KLARTEXT 8.
– Vi har inte haft den nya versionen så
länge, säger Svend, bara sedan årsskiftet, men så här långt känns det bra.
– Jag upplever att rapportgeneratorn
har blivit stabilare och är riktigt bra i
den nya versionen, säger Björn Hallengren, i övrigt använder vi nog mest tidrapportering med utlägg och kostnadsredovisning.
– Över huvud taget fungerar KLARTEXT
8 bättre med Windows 7, säger Jakob
Sjödin.
Medarbetarna är överens om att KLARTEXT är ett mycket bra advokatsystem
med potential att bli ännu bättre.
– Det gäller ju i princip alla datasystem, säger Björn, allteftersom användarna upptäcker brister eller har önskemål får man ”putsa” på systemen.
Utvecklingen visar sig ju i de uppdateringar vi får från SoftIT.
Under samtalet framkommer önskemål
om att kunna redovisa tid via till exempel iphone när man inte är på kontoret.

Björn berättar om svårigheter med
sökning efter rätt klient efter Tingsrättens handläggning.
– När vi skickar kostnadsräkningar till
Tingsrätten anger de oftast bara sitt
målnummer och inte vårt fakturanummer i sina svar. Man ser alltså inte vilken akt ärendet hör till.
Lars menar att snabbaste sättet att
hitta rätt är att söka på beloppet, men
skulle summan av någon anledning ha
justerats, till exempel vid en felräkning,
blir det knepigt.
– Dessutom är tiden en besvärande
faktor, säger Eric, låt säga att det gått
ett halvår eller mer innan vi får tillbaka
ärendet från Tingsrätten.
– Egentligen skulle man vilja kunna
söka allt på allt, säger Lars, förnamn,
efternamn, målnummer, fakturanummer, alla tänkbara identifikationer.
Som Svend påpekade tidigare har man
ännu inte hunnit utforska alla finesser i
KLARTEXT 8 och efter konsultation med
KLARTEXT Support framkommer det att
man har möjlighet att söka på målnum-

Vid sidan av juridiken gillar Lars Halldin att meka med gamla fordon. Bland annat har
han renoverat denna ”jänkare”, en Chevrolet Impala Sport Coupe från 1958 som även
uppmärksammats i magasinet ”Classic Motor”.

Foto: Lars Halldin

Nytt år av
utveckling

Elisabeth Aslan arbetar som paralegal
på byrån.

– Det är lätt att glömma bort ett samtal från någon klient då man är ute på
uppdrag och inte har möjlighet att anteckna, säger Eric Leuchovius.
– För att inte tala om då man sitter i
bilen, säger Lars Halldin, då skulle man
behöva en enkel funktion för att registrera.
– Det vore också bra om det blir diskussion om tiden med en klient, säger
Eric, med en sådan funktion kan man
verifiera debiteringen.
– Det handlar väl om att skapa ett
gränssnitt, säger Björn, så att man kan
koppla upp sig mot kontorets server,
borde inte vara oöverkomligt.

mer under funktionen Kostnadsräkningar. Längre fram kommer man också se
till att denna funktion finns lättare tillgänglig i samma funktion där man registrerar betalningar. Ändringen kommer att göras när SoftIT bygger om
klientreskontran vilket planeras bli under våren.

KLARTEXT – mer än
bara ett program
Av: Jörgen Olsson

Lars, som arbetar med brottmål och
får abstinens om han inte är i domstolen ett par gånger i veckan och ”står på
barrikaderna”, berättar att den nya byrån kommer att expandera geografiskt.
– Jag renoverar just nu ett hus på
Smögen som ska inkludera ett advokatkontor så att vi kan ha verksamhet
även i norra Bohuslän, säger han, de
flesta på byrån arbetar mer eller mindre med båtanknuten juridik och vi företräder nästan alltid båtföretagen. En
av våra advokater, Mia Sandros, har sedan tidigare ett kontor i Varberg.
Lars, som själv har ett förflutet i båtbranschen och dessutom är tekniker,
tycker det är en både rolig och intressant juridik.
– Jag är flitigt anlitad, säger han, vi har
hjälpt båtbranschen med att bland annat formulera standardavtal och utbilda
branschfolk, återförsäljare och båtmäklare i juridik.
Att mäkla båtar är ett relativt nytt område som kräver juridiskt kunnande.
– Kapitalbindningen har blivit så mycket större än tidigare vid köp av båt, förklarar Lars, från att ha varit jämförbart
med ett bilköp är det nu som att köpa
en fastighet. Därmed har också benägenheten till tvister med större tvistemål som följd ökat.

Sammanslagningen av de tre byråerna
gick väldigt smidigt med KLARTEXT, säger
Svend B Christensen.

När de tre byråerna skulle gå samman
gällde det bland annat att sammanföra byråernas administrativa system till
ett enda.
– Det gick väldigt smidigt med KLARTEXT, säger Svend, och så här långt ser
det jättebra ut. Jag vill minnas att det
bara handlade om några timmar innan
allt fungerade.

Fayez Chahrstan reder upp bland kablarna i serverrummet.

Teknikstöd
För att underlätta arbetet på en advokatbyrå eller juristfirma har man hjälp
av datorprogram av olika slag, till exempel KLARTEXT Advokatsystem. För att
datastödet ska fungera krävs att man
har datorer, fungerande nätverk, uppkopplingar med mera.
Många advokatbyråer har egna tekniker anställda som ser till att allt detta fungerar, andra köper tjänsterna externt.
Eftersom SoftIt utvecklar KLARTEXT
Advokatsystem har vi också tekniker
som kan den tekniska miljön där program med mera körs. Behöver man
hjälp utöver det vanliga teknikstödet är
vi behjälpliga även med sådana tjänster.
Portabilitet
En vanlig fråga vi får gäller när en jurist ska flytta till annan byrå, eller starta
eget. Det kan även gälla sammanslagning av en eller flera byråer. Eller tvärtom, en större byrå ska bli två eller flera
mindre. Man vill då ofta ta med sina klienter, motparter, ej fakturerat tidlager
med mera.
Generellt handlar det nästan alltid
om samma saker som ska delas, flyttas eller hanteras, men på detaljnivå visar det sig ändå att varje scenario blir
unikt.
Vi hjälper våra kunder att på bästa
sätt underlätta detta arbete genom att
flytta data mellan databaserna så att
man inte ska behöva registrera om klienter med mera bara för att man till exempel bytt byrå.

Maria
Grass
utbildar på
distans.

Utbildning
För att få ut största möjliga nytta av ett
datasystem är det väldigt viktigt att användarna är bekanta med systemets
funktioner. Saknas utbildning kan ju
även enkla göromål ta onödigt lång tid
om man inte vet hur man hanterar systemet.
Vi har tidigare anordnat kurser i
Sundbyberg men har full förståelse för
att det är svårt att lämna kontoret en
eller två hela dagar för att åka på utbildning. Därför utbildar vi även per telefon.
Det innebär att en konsult från SoftIT
via fjärrhjälp kopplar upp sig mot advokatbyråns KLARTEXT program och håller utbildningen på byråns egen utrustning.
Det finns många fördelar med detta:
• Man kan boka in några timmars utbildning med inriktning på det man vill
fördjupa sig i.
• Inga kostnader för resa och eventuell övernattning.
• Det går lika bra när man är ny användare eller när man vill veta mer om vissa funktioner. KLARTEXT Advokatsystem innehåller väldigt mycket och även
om man gått en kurs finns det alltid mer
att lära som kan effektivisera arbetet.
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Porto
betalt

Fler och fler
väljer SoftIT!

B.

Tips & Tricks med Maria!
tomatiskt redo att påbörja registreringen av en ny tidpost.

Det personliga dagbladet
Att registrera tidposter är den enskilt
viktigaste uppgiften på en advokatbyrå. Utan registrering av den nedlagda
tiden finns det inget underlag för debitering, utan debitering blir det inga intäkter och utan intäkter går det inte att
driva en advokatbyrå. Därför är det viktigt att det är lätt att registrera tidposter i Dagbladet och att Dagbladet går
att anpassa till den enskilda användarens personliga stil.

Hoppa över ”Åtgärd”
Att välja Åtgärd syftar dels till att möjliggöra statistik över hur mycket tid som
läggs på olika åtgärder och dels till att
underlätta själva textskrivningen då åtgärdskoden automatiskt föreslås som
det första ordet i texten. Vill man inte
behöva välja åtgärd så har man möjlighet att under Anpassa bocka i Hoppa
över ”Åtgärd” så hoppar markören över
detta fält.
Hoppa över ”Intern notering”
Den interna noteringen syns aldrig på
några klientrelaterade utskrifter som
t.ex. fakturabilagan men kan använ-

das för att påminna användaren om interna överenskommelser. Vill man inte
att markören per automatik skall ställa
sig i detta fält går det bra att under Anpassa bocka i Hoppa över ”Intern notering”.

Spara efter Tid
När man har valt Klient, Ärende, skrivit in sin Text och hur
mycket Tid som har lagts ned
så kan man välja att spara tidposten direkt och därmed hoppa över
valet av Taxetyp genom att under Anpassa bocka i Spara efter Tid. Taxetypen blir då per automatik den taxetyp
som har valts för klienten i Klientregistret.

Automatiskt Ny post
När man har registrerat en tidpost och
trycker Enter eller Tab för att spara tidposten så är det stor sannolikhet att
man vill få möjlighet att direkt påbörja registreringen av en ny tidpost. Har
man under Anpassa bockat för Automatiskt Ny post så ställer sig systemet au-

Redigering
Har man anpassat sitt Dagblad till att
hoppa över fälten Åtgärd, Intern notering och Taxa så har man naturligtvis
möjlighet att i efterhand fylla i eller ändra i dessa fält genom att dubbelklicka
på tidposten eller klicka på knappen
Redigera.

Kurs i KLARTEXT!
Är du nybliven användare av KLARTEXT? Eller känner du att en
uppfräschning av gamla kunskaper skulle vara på sin plats? SoftIT
inbjuder till distanskurs i KLARTEXT Tid/Faktura och KLARTEXT
Redovisning för nya och gamla användare!
Kurs på distans innebär att du som användare sitter vid din dator på ditt
kontor och kursledaren sitter vid sin dator på SoftIT:s kontor i Sundbyberg.
Vi kopplar samman våra datorer via TeamViewer så att både lärare och
elev ser samma sak och utbildningen sker via telefon. Med denna typ av
kurs slipper man restid till och från kurslokalen, det går att planera in flera
olika kurstillfällen á en timme per gång och det är enkelt att hitta tid för
kurstillfället även i de mest fullspäckade kalendrar.
Kurs på distans kostar 1.140 kr/timme (exkl. moms) och bokning sker via
mail till klartext@softit-sk.se.

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

Jörgen Olsson

Maria Grass

Fayez Chahrstan

Systemansvarig Support & Utbildning Teknisk support
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John Vikman

Winay Camaly

Inger Björå

Bernt Caspersson

Teknisk support

Systemutveckling

Systemutveckling

Officespecialist

