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Det är hög tid att presentera Elisabeth Svenberg som började jobba på
Advisor SoftIT för snart två år sedan. Elisabeth arbetar med support av
KLARTEXT Advokatsystem och, inte minst, med det nya webbaserade
systemet Advisor 247 som också vänder sig till advokatbranschen.
Av: Ulf Hansson

Kortfattat kan man säga att Elisabeth Svenbergs karriär började på Statskonsults utbildningsavdelning 1988.
I huvudsak skötte hon utbildningsfrågor och administration av en omfattande kursverksamhet.
Efter några år på utbildningsavdelningen hände det saker
som ändrade livet.

– Min man fick jobb i Schweiz, förklarar Elisabeth, och jag
följde med. Vi bodde där i två år innan det var dags att
flytta hem till Sverige igen.
Tillbaka i Sverige och dags för nytt jobb.
– När vi återvänt började jag arbeta på Agrando AB som
bygger system för Svenska kyrkan, berättar Elisabeth, det

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

Nytt år, nytt
decennium,
nya möjligheter
Vi hälsar alla nya och gamla läsare välkomna
till ett nytt spännande år med oss på Advisor
SoftIT. Under 2020 kommer vi att presentera
en hel del nyheter. Bland annat håller vi på
med en rejäl ansiktslyftning av KLARTEXT
Advokatsystem. Givetvis kommer befintliga
funktioner att bibehållas, men vi lägger även
till utökad funktionalitet och nya möjligheter,
framför allt vad gäller akthantering och
rapporter.
Under senare år har ”molnbaserade
program” blivit ett hett önskemål från
många. Det är program som kan köras
plattformsoberoende bara man har en
webbläsare installerad på datorn.
Givetvis kan KLARTEXT Advokatsystem
köras ”molnbaserat” om det läggs på en
”molnserver” och åtkomst appliceras på
rätt sätt. Jag ska inte gå in på några detaljer
om hur det går till, men KLARTEXT är inte i
grunden ett webbaserat system.
Däremot har vi nu den stora glädjen att
kunna introducera ett helt webbaserat
advokatsystem i vår produktfamilj. Det
heter Advisor 247 och är utvecklat inom
koncernen som Advisor SoftIt tillhör. Läs mer
om detta i tidningen.
Vi har även den stora glädjen att presentera
vår nya medarbetare Elisabeth Svenberg
som har jobbat hos oss det senaste året
och är ett välkommet tillskott till KLARTEXTgruppen. Elisabeth kommer företrädesvis
att hålla i lanseringen av det nya helt
”webbaserade” advokatsystemet Advisor
247 som nämnts tidigare. Läs mer om
Elisabeth i Uffes intervju med henne.
Har ni önskemål om vad ni vill läsa om i
tidningen får ni gärna skicka ett mail till
klartext@advisorsoftit.se.
Vi på Advisor SoftIt hälsar alla välkomna
till ett nytt inspirerande år med KLARTEXT
Advokatsystem och Advisor 247.
Jörgen Olsson
jorgen.olsson@advisorsoftit.se
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Vid test av programmen har Elisabeth rollen som användare. På bilden är det genomgång med
Bernt Caspersson, expert på bland annat E-kontoret, akt- och dokumenthantering.

handlade i huvudsak om ekonomi- och diareföring.
Det blev ganska många år på Agrando AB
innan Elisabeth började längta efter att prova något nytt.
– Jag kände att jag ville prova på något
helt annat och för fyra år sedan, då min
dotter sökte jobb på ett äldreboende, grep
jag tillfället i flykten och frågade om inte jag
också kunde få jobba där.
Elisabeth ler vid minnet och fortsätter:
– Man undrade förstås om jag hade någon erfarenhet av sådant arbete och jag
svarade sanningsenligt ”nej, men jag tycker om människor” och fick jobbet.
Det blev en väldigt annorlunda och intressant tid och efter något år på äldreboendet
dök det upp ett nytt erbjudande.
– Jag fick frågan om att börja jobba i receptionen och caféet på Sofielunds golfklubb i Bålsta och jag tänkte; ”varför inte?”.
Det var också en trevlig tid med ett omväxlande arbete och möten med många
människor.
Vi närmar oss nutid och för knappt två år
sedan fick Elisabeth förfrågan om att börja arbeta hos Advisor SoftIT i Sundbyberg.
– Det kändes inspirerande att börja med
något nytt igen, förklarar Elisabeth, ny miljö, ny kundkrets. För mig är det väldigt viktigt att man känner en drivkraft i jobbet. Jag
är en positiv person som blickar framåt och
vill utvecklas. Jag har känslan av att vi går
en bra framtid till mötes!
Elisabeths arbete med diarieföringssystem för kyrkoadministrationen har hon stor
nytta av nu.
– Diarieföringssystemet är webbaserat,
förklarar hon, och det har jag stor nytta av
nu när Advisor SoftIT breddar produktutbudet med det nya webbaserade systemet
Advisor 247. Jag har erfarenhet av både utveckling, programtest, support, utbildning

och försäljning. Självklart har jag stor nytta av mina erfarenheter även när det gäller
support av KLARTEXT Advokatsystem.
Vad gäller programutveckling påpekar
Elisabeth att hon inte på något sätt är tekniskt kunnig.
– Jag är en genuin användare och det är
något jag har stor nytta av när det gäller att
hjälpa kunder tillrätta som stöter på problem, säger hon.
– Jag kan lätt sätta mig in i användarnas
situation, jag deltar ju själv i utvecklingsarbetet när det kommer till test av systemen
och kan ge synpunkter på utformningen. En
programmerare tänker på sitt sätt och min
roll i utvecklingsarbetet är att ställa frågor
om jag inte förstår hur det är tänkt att fungera.
Elisabeth menar att den där återkopplingen till programmeringen är viktig.
– Varför blir det så här när jag gör så här?
kan jag kanske undra när vi testar någon
funktion, det känns omständligt, man borde kunna göra så här!
– Frågorna kan vara många och det gäller
att tidigt i utvecklingsfasen få programmeraren att ibland tänka om och hitta en mer
användarvänlig lösning.
– Jag sitter helt enkelt på användarnas
sida när vi testar! säger Elisabeth med
eftertryck.
Elisabeth slår gärna ett slag för utbildning
som hon tycker är både roligt och viktig.
– Om man lägger fyra timmar på utbildning när man är ny användare tror jag personligen att man tjänar in detta väldigt
snabbt eftersom man slipper att själv ödsla
tid på att försöka komma på hur man effektivast använder systemet.
Att göra rätt från början.
– Det är svårare att lära om ifall man gjort
fel från början, förklarar Elisabeth, man kan
ofta göra på flera sätt för att få fram upp-

gifter ur systemet, men det blir väldigt ofta
omvägar som är senvägar och vad jag vill
lära ut är hur man på absolut enklaste och
effektivaste sättet får fram det man vill ha.
Elisabeths uppgifter på Advisor SoftIT är
support, test, utveckling, utbildning och
demo hos kund eller på kontoret i Sundbyberg.
– Jag jobbar huvudsakligen med vårt nya
webbaserade advokatsystem Advisor 247,
men arbetar självklart också med KLARTEXT. Det här är en ny spännande fas i mitt
liv och jag ser verkligen fram mot att ge
allt jag har av erfarenhet i jobbet! avslutar
Elisabeth.
Privat
Elisabeth bor på en gård i Enköpingstrakten med tre hästar, man och två barn (ytterligare två är utflugna). Hon är en tävlingsmänniska, har deltagit i Agility med hundar
och tränar nu dressyr med sina hästar.
– Jag tävlar inte ännu men gillar tävlingsmomentet. Det är en morot som driver på
mig att träna och bli bättre!
På frågan om önskesemester kommer svaret snabbt:
– Jag tycker inte om att resa, jag bor så
vackert och vill vara hemma på min gård!
TV har hon inte heller något intresse av.

Elisabeth lär
användarna hur
man enklast
och mest
effektivt får ut
det man vill ha
av systemen.

– Jag är mycket hellre i stallet, förklarar
hon, det är stallet, jobbet och samvaro med
familjen som gäller.
Det är likadant med böcker.
– Läser gärna ”Ridsport”, men försöker
jag mig på en bok somnar jag direkt.
Matlagning?
– Jag älskar god mat, men min tid räcker

inte till att stå vid spisen, dessutom sköter
min man matlagningen och jag äter med
stor aptit, gärna fisk.
Elisabeth avslöjar att hon är ”djurtokig”.
– Jag älskar djur! Jag kan tänka mig allt –
hundar, katter, kaniner, marsvin, fåglar. En
stor bondgård med massor av djur skulle
passa mig!

Tips & Tricks med Fayez!
Kvittera utlägg vid kopplad redovisning
Kör ni KLARTEXT Tid/Faktura integrerat med KLARTEXT redovisning, då vet ni redan att
utlägg registreras i bokföringsprogrammet och kommer automatiskt över till Tid/Faktura.
Ibland har man ett utlägg med positivt belopp och vill gärna boka bort det. Då skapar vissa
användare ett nytt utlägg med negativt belopp och tror att dessa två utlägg tar ut varandra.
Detta är fel sätt och medför att det skapas två separata utlägg och är inte så lätt att göra
sig av med. Gör så här istället.
1. Hämta utlägget genom att välja Redigera eller tryck på Ctrl+A
2. Välj Hämta utlägg

1

2

3. Peka på utlägget
4. Tryck på Hämta valt utlägg

5
5. Boka bort utlägget.
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6. Utlägget är nu borta från klient
registret i Tid/Faktura under fliken
Ekonomi och odebiterade utlägg.
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Returadress:
Advisor SoftIT SK AB
Starrbäcksgatan 1
172 74 SUNDBYBERG

Porto
betalt

Fler och fler väljer
Advisor SoftIT!

B.

Advisor 247

– för webbaserad ärendehantering
Detta är Advisor SoftIT AB nya webbaserade ärendehanterings
system för advokater. Systemet kan användas både på Windowsoch Macdatorer. En stor fördel med ett webbaserat program
är att man inte blir bunden vid en specifik dator, utan att man
kan använda det ”on the go” via sin mobil, ipad etc. Så att man
kan sköta sin administration när och hur man vill t.ex. mellan
möten, förhandlingar, hemma m.m. Detta är lösningen för den
advokatbyrå som vill jobba webbaserat.

Har du frågor kring Advisor 247
kontakta oss på:
e-post: info@advisorsoftit.se
tel: 08-705 80 10
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Innehåll
• Kontakt/klientregister
• Ärenderegister
• Jävskontroll
• Tid- och utläggsregistrering
• Fakturering
•	Dokumenthantering integrerat med
MS Office
• Integration med Outlook för
effektiv lagring av e-post
• Konkurshantering
• Kostnadsräkning
• Integrationsmöjlighet till
FortNox
• Mobilapplikation för iOS och
Android
• Drag and Drop-funktion för
dokumenthantering
• Mallbibliotek
• Kalenderfunktion
• Egen e-postklient med
möjlighet för e-postmallar
och massutskick
•  SIE4-fils export av
fakturor

