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KLARTEXT KAN
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Musikalisk
medarbetare.

Tre av medarbetarna i Ahlgrens Advokatbyrå,
från vänster: Petter Mörk, Malin Ericsson och
Anton Strandberg.
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En av SoftITs nya kunder är Ahlgrens Advokatbyrå i Umeå.
Goda rekommendationer från kollegor i branschen blev avgörande när de
valde KLARTEXT Advokatsystem. I höstas gick man ”all in” och beställde
samtliga KLARTEXT program inklusive E-kontoret.
Av: Ulf Hansson

Den här gången bar det iväg till Umeå
för att hälsa på hos Ahlgrens Advokatbyrå som är en av SoftITs nya kunder.
Kontoret har ljusa fräscha lokaler och
ligger i centrum vid Renmarkstorget.
Byrån är en av Umeås största och har
sedan en tid även kontor i Skellefteå.
Det blir en trevlig stund i det rymliga konferensrummet tillsammans

med Petter Mörk, advokat och del
ägare, Malin Ericsson, sekreterare,
och Anton Strandberg som är biträdande jurist. Anton är relativt ny på
byrån och har tidigare jobbat på advokatkontor i Stockholm.
I höstas bestämde man sig för att
skaffa KLARTEXT Advokatsystem och

gick ”all in”. Det betyder att man har
samtliga KLARTEXT-funktioner inklusive E-kontoret.
– Vi hade ett annat system tidigare, säger Petter, men byrån expanderar och vi kände att det var dags att
byta till något nytt och mer ändamålsenligt. Jag kollade på ett flertal system, men tog också kontakt med kol-

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

Petter Mörk gillar att
jaga och fiska så ofta
tillfälle ges. I övrigt
håller han sig i trim
med att springa och
åka skidor. TV: Seinfeld.
Önskesemester:
Hjortjakt i de skotska
högländerna, ”kanske
blir det av snart”.
Favoritmat: Gillar det
franska köket med sina
utsökta såser, ”vinet är
hemligheten”.

Sommar
i sikte!
Äntligen har värmen anlänt
och sommaren är på ingång.
De flesta av oss ser nu fram
mot en lång och härlig ledighet
med lata dagar på stranden, båtturer,
påtande i jorden på lantstället,
paraplydrinkslapande i en solstol på
någon exotisk semesterö i medelhavet
eller andra avkopplande aktiviteter. Allt
beroende på hur man vill spendera sin
högst välförtjänta semester.
Inför detta nummers kundintervju fick vår
reporter Uffe återigen bege sig ganska
långt norrut. Denna gång till björkarnas
vackra stad, Umeå. Där träffade han
medarbetare på Ahlgrens Advokatbyrå.
De berättar om juristarbetet i allmänhet
och nyttan av KLARTEXT Advokatsystem
i synnerhet. De har ganska nyligen gått
över från ett annat system till KLARTEXT.
Läs mer i Uffes artikel om hur de
upplever sitt nya affärssystem.
Som vanligt presenterar Bernt lite
nyheter och tips som underlättar
det dagliga arbetet med KLARTEXT
Advokatsystem. Denna gång återknyter
han till ett tips som han serverade
för några nummer sedan, nämligen
användningen av så kallade ”autotexter”.
Denna funktion är nu vidareutvecklad
varför Bernt tyckte att det var väl värt att
ta upp igen. Läs om detta i ”Tips & tricks
med Bernt!” på sista sidan.
Vi tar gärna emot önskemål om vad ni vill
läsa om i iKLARTEXT. Maila oss på
klartext@softit-sk.se.
Avslutningsvis vill jag tillönska alla våra
läsare en riktigt skön sommar med sol,
bad och tillfälle till vila och rekreation!
Ha en skön sommar och väl mött i höst!
Jörgen Olsson
jorgen.olsson@softit-sk.se
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legor i Skellefteå som använder KLARTEXT.
De hade bara goda erfarenheter och kunde
rekommendera systemet.
– Det kändes ju betryggande när rekommendationerna kom från kollegor i branschen som har lång erfarenhet av KLARTEXT, säger Malin.
– SoftIT var här och gjorde en presentation
av KLARTEXT också, förklarar Petter, men
det är lite knepigt att bilda sig en klar uppfattning om helheten vid en sådan relativt
kort genomgång, jag måste säga att det som
avgjorde var nog ändå de positiva omdömen
vi fick från andra användare av KLARTEXT,
de visste ju verkligen hur det funkar.
– Vi har inte haft KLARTEXT så länge än
och har inte fått kläm på allt ännu, förklarar Malin, vi får ta det steg för steg, men hittills har det fungerat bra. En av kollegorna

När Malin Ericsson inte är
på jobbet vill hon gärna
vara hemma tillsammans
med sin ettåring. I övrigt
handlar det mycket om
musik, Malin spelar
trombon i olika orkestrar,
även storband. Bästa
semestern: Sol och
värme. TV: Inte riktigt min
grej, eventuellt någon
serie som jag somnar
till. Favoritmat: Mammas
hemlagade palt.

har använt systemet tidigare, men i övrigt
är det nytt för alla.
– Något av det jag tittade särskilt på när
jag undersökte marknaden var möjlig
heten att digitalisera akter och andra dokument, säger Petter, och allt det där finns
ju i KLARTEXT. Vi är inte riktigt där ännu,
men vi håller på att lära oss funktionerna.
Digitalisering av akter och dokument har
vi visserligen delvis haft tidigare men med
KLARTEXT och E-kontoret lyfter vi digitalisering och dokumenthantering till en helt annan och högre nivå.
– Tanken är också att på sikt kunna fasa
ut de gamla fysiska pappersarkiven, säger
Malin.
Petter uppskattar att man med KLARTEXT
i princip kan ha ”kontoret på fickan”.

– Jag kan till exempel gå på förhandlingar och ändå ha tillgång till allt jag behöver
i min bärbara, säger han, det innebär också en stor frihet att kunna sitta varsomhelst
och jobba.
– Ytterligare en fördel med KLARTEXT är
att vi slipper ha olika program och leverantörer. Med SoftIT som leverantör har vi nu
allt under ett tak.
Man har så smått börjat arbeta med anpassningen av E-kontoret som kommer att
göra KLARTEXT-familjen komplett.
– E-kontoret har vi inte hunnit bekanta
oss med så mycket ännu, säger Malin, men
vi har ju pratat med kollegor som använder
det och de har bara gett oss positiva omdömen. Så snart vi blivit lite varmare i kläderna med KLARTEXT kommer vi att utforma
våra egna mallar och i övrigt komma igång
med E-kontoret fullt ut.
Anton nickar instämmande.
– Det känns som att E-kontoret blir den
sista pusselbiten i KLARTEXT. Med den på
plats har vi ett komplett system som är anpassat till branschen och dokumenthanteringen blir både säkrare och effektivare.
– Tanken är givetvis att vi ska ha alla delar i KLARTEXT integrerade med varandra
så snart vi bara kan, säger Petter.
– Självklart är det lite jobbigt för alla i början, säger Malin, så är det ju med allt nytt,
men KLARTEXT känns ändå användarvänligt och alla kämpar på och lär sig mer och
mer.
Vilka funktioner har man kommit igång
med och använder mest? Jag antar att det
är tidredovisningen.
– Exakt! säger Petter entusiastiskt och
skrattar, den ska användas flitigt!
– För oss sekreterare är det jävskontrollen som används mest, säger Malin.
– Jävskontrollen har gjort det lättare för
oss jurister också, inflikar Petter, med en
snabb slagning går man in och kollar om
man kan arbeta med ärendet.
En första introduktion och utbildning i
KLARTEXT har skett via länk med SoftIT.
Sedan gäller ”learning by doing”.
– Självklart måste man ha en introduktion

Byråfakta

Ahlgrens Advokatbyrå bildades redan
i början av 1940-talet och är idag en
av Umeås största byråer. Ahlgrens
Advokatbyrå är en fullservicebyrå som
biträder inom de flesta rättsområden.
Byrån har en stark laganda, hög
kompetens och ett stort engagemang
för klienten. Kontoren är centralt
belägna vid Renmarkstorget i Umeå
och på Kanalgatan i Skellefteå.
Antal medarbetare: 11 advokater/
jurister samt 4 sekreterare/
administratörer.

Anton Strandberg är
regerande byråmästare i
bordshockey och visar stolt
upp vandringspriset.
Anton tillbringar för
närvarande mycket tid med
sin ettåriga son, annars
åker han skidor på längden
och utför och kör också
en del skoter. TV: Mest
sport. Bästa semestern:
Fotbollsresa till London.
Favoritmat: Raggmunk
med stekt fläsk och lingon.

för att komma igång, säger Anton, men sedan är det helt enkelt bäst att själv pröva
och öva, det lär man sig bäst på. Är det något man inte förstår ställer SoftIT upp med
bra support.
Ahlgrens Advokatbyrå gick ”all in” när
man bestämde sig för KLARTEXT Advokatsystem, vilket även innefattar KLARTEXT
Online.
– Vi tyckte det var lika bra att ta rubbet
när vi väl hade bestämt oss, säger Malin.
– Jag har inte använt Online ännu, förklarar Petter, men det beror på att jag oftast
har med mig min bärbara dator och kan arbeta med KLARTEXT i den.
Petter kommer på ytterligare något som
var viktigt vid valet av KLARTEXT.
– Som advokat ägnar man ganska mycket tid åt att leta kontaktuppgifter till folk.
KLARTEXT har klientkort där man för in alla
kontaktuppgifter och dessa är lätt åtkomliga även om man kanske är på språng ute
någonstans och snabbt behöver komma i
kontakt med en klient.
– KLARTEXT Online är väldigt bra även för
jurister som till exempel har jour någon helg
och behöver bokföra tid man lägger ned på
något ärende, säger Malin.
Vad är det bästa med KLARTEXT
Advokatsystem?
Malin menar att man kommer att tjäna in
mycket tid.
– Med KLARTEXT kommer vi att jobba
mer effektivt, säger hon, man känner att
KLARTEXT är skräddarsytt för vår bransch
och allt blir enklare i och med att de olika
funktionerna är integrerade med varandra.

– Exakt! fyller Petter i, integreringen av
programmen är nog den stora grejen. Det
blir ju också ekonomiskt fördelaktigt när
man från vilken plats som helst kan arbeta i KLARTEXT, bokföra tid, söka dokument
och vad du vill.
Prisvärt?
– Svårt att uppskatta, men vi hade ju inte
valt KLARTEXT om vi inte tyckte det var värt
pengarna! säger Petter och skrattar, skämt
åsido, KLARTEXT är inte det dyraste systemet, men inte heller det billigaste, kostnaden för KLARTEXT är helt ok med tanke på
vad vi får för pengarna, det är ju det som
avgör.
Som nya användare av KLARTEXT har
medarbetarna behövt en del support från
SoftIT.
– Det har vi absolut behövt! säger Malin
med eftertryck, och supporten har fungerat
jättebra. Kunnig hjälp och snabb respons
på våra frågor.
– Det är ju helt klart så att de som sköter
supporten på SoftIT är proffs och kan sitt
jobb, fyller Petter i, det funkar även då vi
skickar mail, svaren kommer snabbt.
Avslutningsvis kan man konstatera att
medarbetarna på Ahlgrens Advokatbyrå i
Umeå är nöjda med KLARTEXT Advokatsystem och ser framtiden an med tillförsikt.
– Vi är väldigt nöjda! säger Petter, allt funkar som det är tänkt. KLARTEXT är ett system som KAN väldigt mycket. Vi är ännu i
inlärnings- och uppbyggnadsfasen och nu
är det upp till oss att lära oss nyttja alla
finesser.
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Returadress:
SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74 SUNDBYBERG

Porto
betalt

Fler och fler
väljer SoftIT!

B.

Tips & Tricks med Bernt!
Nyttan med makron
I nummer tre förra året visade vi nyttan av att använda så kallade makron
(autotexter) i KLARTEXT för att snabba upp registrering av tidposter och
fakturatexter. Nu finns ny funktionalitet i denna funktion. Från och med version
8.1.41.1 kan du nämligen använda makron (autotexter) på flera språk.
Som du vet kan man under Inställningar/
Språktabell… lägga till/redigera språk samt
välja lämplig flagga. Detta kan sedan kopplas till klient i Klientregistret. Har du exempelvis valt engelska där, dyker den engelska
flaggan upp i tidinmatningen som en ”hint”
om att skriva på engelska.
Nu kan du använda detta för dina egna autotexter. Gå in på Visa/Makron, Välj Språk,
Skriv in lämplig text för lämpligt makro (se
bild).

Hantera språk/flagga.

De sparade Makrotexterna är personliga
och varje text kan vara upp till 2000 tecken.
Vid tidregistrering: Stå i textfältet tryck t.ex.
Ctrl+F2, och den sparade texten från Makrofältet läggs in i textfältet i tidinmatningen.
Om du har valt Engelska som språk för klienten kommer den engelska varianten in.
Texten följer med från Tidregistreringen till
fakturabilagan.
Vill man redigera fakturatexten i faktureringen kan man också hämta makrotexterna
med samma uppsättning snabbkommandon. Texterna hamnar sedan på fakturan.

Val av språk i klientregistret.
Makro, Svenska
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Makro, Engelska

