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Dashboard

Hjem-siden viser blant annet antall nye bo som er kommet 
og antall nye ubehandlede lønnskrav.

I tillegg vises antall nye oppgaver 
som venter deg som pålogget bruker.

Ved å klikke på de ulike knappene, 
kommer du rett til de nye dataene/oppgavene.



Oversikt over nye og tidligere bo

En oversikt over alle dine bo vises i åpningsbildet.

Nye, uåpnede bo vises øverst med fet skrift og med en markering (●)



Automatisk innhenting av data 

Når det nye boet vises her, er alle kjente data om konkursdebitor automatisk lest inn.

Eks. på dette er: selskapets historikk, alle roller, regnskap for de tre siste år mm.

Dataene hentes blant annet fra Proff og Brønnøysundregistrene.



Ulike valg og innstillinger

Det kan selekteres på nye, åpnede eller arkiverte bo eller pr advokat

Til høyre i bildet kan 

brukeren velge hvilke 

kolonner om boene 

han ønsker å se.



Oversiktlige og enkle menyer

Programmets hovedmeny vises hele tiden til venstre i skjermbildet.

I tillegg ser man tydelig hvilket bo man jobber med.
Dette gjelder i systemets alle moduler.

Til høyre i alle 

skjermbilder er en 

liten meny som 

viser alle funksjoner 

i den aktuelle 

situasjonen.



Åpning av nye bo

Før man kan sende ut åpningsmeldinger må bo-åpningen fullføres.

Skjermbildet viser tydelig hvilke opplysninger som mangler.

Boets nye org.nr. 

og bankkontonr

er data som må 

skrives inn manuelt 

ved åpning.



Standard e-poster

Programmet inneholder de mest vanlige meldinger som blir brukt.

Disse kan merkes for automatisk utsendelse, og vil bli sendt samlet 

når man setter i gang utsendelsen.

Oversikten viser 

også hvilke 

meldinger som er 

sendt og når.



Definering/redigering av e-poster

Systemet foreslår automatisk standard e-postmeldinger, 
men brukeren kan selv redigere disse eller definere sine egne e-poster. 

Disse kan brukes av alle i firmaet. 
Det kan forhåndsvelges mottakere av e-postene.

Brukeren kan selv 

velge skrifttype og 

størrelse på teksten.



Flettebrev pr e-post

Til alle e-poster kan det legges ved et flettebrev 

med aktuelle data.



Hurtig åpning av nye konkursbo

Alle 10 eller 30 åpningsmeldinger kan sendes ut samlet med ett museklikk.

Dette er inklusivt f eks omadresseringsskjema til posten. 

Det som vil ta mest tid for å åpne nye konkursbo, 

vil være å opprette bankkonto og hente nytt org.nr. for boet.

Det vil dermed ta totalt kun 10-15 minutter å få åpnet et nytt bo 

og sendt ut alle åpningsmeldinger. 

Dette er et veldig stort framskritt!

Denne åpningsprosessen 

kan også gjøres via mobiltelefon eller nettbrett

når man er på farten eller på ferie.



Info om ansatte

Data om ansatte er delt opp i ulike temagrupper på skjermen.

Ved større konkursbo vil vi fortsatt kunne bidra med innkopiering av ansatte.

På hver ansatt kan 

man enkelt vise 

den ansatte sine 

lønnskrav og 

dokumentasjon



Lønnskrav, pr ansatt eller samlet

Man kan velge om man vil se den ansattes lønnskrav 

eller alle lønnskrav for alle ansatte i boet

Lønnskravene flyttes automatisk over til neste fase etter behandling

Lønnsarbeidets ulike faser



Dokumentasjon på lønnskrav

Dokumentasjonen til lønnskravet blir koblet til den ansatte 

og kan enkelt åpnes når man er inne på den ansatte

Til høyre i alle 
skjermbilder er en 

liten meny som viser 
alle funksjoner i den 
aktuelle situasjonen.



Andre standardmoduler

I tillegg til de viste funksjonene her, 
inneholder programmet selvsagt moduler for:

regnskap og eiendeler

Programmet genererer dermed alle 
nødvendige regnskapsrapporter og innberetninger.

Programmet er også et komplett sakssystem 
som lagrer alle dokumenter og sendte e-poster i systemet.

I forhold til Altinn:

- Hente skattekort
- Sende inn A-melding
- Sende inn skattemelding for mva



Roller, oppgaver og påminnelser

Ulike oppgaver kan knyttes til roller som brukerne er tildelt.

Dette gir muligheter for å ha en oppgaveoversikt 

for hver enkelt saksbehandler.

Dermed vil det komme opp oppgaver og frister 

for de ulike brukerne ved pålogging.



Flere funksjoner?

Vi har flere nye funksjoner på plass i systemet.

Disse viser vi deg gjerne ved en presentasjon.

Disse går særlig på arbeidsoppgaver 

som vil bli helt eller delvis automatisert,

blant annet ved hjelp av oppslag til flere ulike registre.



Litt systeminfo

Programmet er nettbasert. 
Dette betyr at du kan bruke din vanlige, moderne nettleser. 

Du kan dermed logge deg på uansett hvor i verden du er.

Programmet blir kontinuerlig oppdatert 
Dermed har alle brukerne alltid siste versjon av systemet.

I tillegg vil programmet jobbe mye raskere nå enn tidligere.

Felles informasjon for alle brukerne av systemet vil bli oppdatert sentralt.

En superbruker i hvert enkelt advokatfirma 
har selv mulighet til å legge til nye brukere 

og fordele roller til disse.



Og litt mer…
Vi tilbyr våre programmer til en hyggelig pris.

Prisen pr bo vil fortsatt være 1.050 kr + mva.
Denne føres som en kostnad i boet.

Etter 1. april vil det påløpe en etableringskostnad 
på 5.000 kr + mva pr advokatfirma. Dette er en engangskostnad

Ved å inngå en bruksavtale før 1. april, sparer advokatfirmaet denne kostnaden.

Programmet kan testes ut helt gratis i en prøveperiode på 30 dager.

Vi tilbyr også opplæring etter avtale.

Utover dette vil det ikke tilkomme andre kostnader.

Vi ønsker deg velkommen inn i vår nettbaserte verden!

Bekreft gjerne dette med å ringe oss eller sende oss en e-post.

forts.



Vår erfaring og vår support

Det nye systemet bygger på over 30-års erfaring 

med utvikling av programvare for konkursbo.

I tillegg har vi flere års erfaring som økonomileder med ansvar for regnskap og lønn.

Vi kan derfor både økonomi- og konkursarbeid i praksis.

Vårt kjennemerke er at kundene våre skal få support nærmest 24/7, 

og med en god pedagogisk tilnærming.

Vi ønsker fortsatt å gi våre trofaste kunder en god support.

Våre utviklingsteam vil også bidra med support på systemet.



Spørsmål – kommentarer - ideer?

Vi har mottatt mange kreative ideer fra våre dyktige brukere.

Og vi ønsker oss enda flere ideer!

Har du synspunkter eller spørsmål:

Send disse til

Ola Terje Hådem

Tlf 416 95 310

Siste sideolaterje@online.no konkurs@advokatsystemer.com
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