
I Bitnet Juridik kan du effektivt hantera juridiska ärenden. Det är enkelt att dokumentera, 
tidssätta, rapportera och fakturera ärenden. En specifikation och loggbok skapas 
automatiskt. I Bitnet Juridik är all information sökbar. Vi har i samarbete med 
Norstedts Juridik byggt en koppling mellan systemen för att underlätta hanteringen av 
juridikärenden, från start till mål. 

Effektivt system för hantering  
av juridikska ärenden



Att skapa den enkla bouppteckningen till en rimlig kostnad och 
debitera det mer omfattande ärendet till rätt pris är inte alltid 
lätt. Utan en fungerande tidsredovisning fastnar många i en fälla 
- de bromsar när kostnaderna blir för höga. Det krävs en god 
tidsredovisning för att visa hur mycket tid du lagt ner på ett ärende.  
 
Med Bitnet Juridik får du en god tidsredovisning av dina ärenden 
och kan presentera arbetad tid på ett tydligt sätt för kunden. Fakturan 
skapas automatiskt i systemet och samlar all tid du arbetat med 
ärendet - tillsammans med timtaxa och kostnader för utlägg. 

Hur går det? Hur effektiva är vi? Har vi rätt timtaxa? Hur 
mycket upparbetad tid ligger framför oss?  
I systemet finns statistikrapporter som visar hur 
verksamheten ser ut och hur mycket av er tid som ni 
lyckas fakturera. Den ansvarige får en bra överblick över 
hur verksamheten behöver styras för bästa resultat.

Under fliken Översikt ser du vad som ska 
åtgärdas, vad som är gjort och vad som 
ligger under bevakning i ett ärende. Om du 
inväntar en åtgärd från en annan part innan 
du kan fortsätta med ditt arbete, placerar du 
aktiviteten under Bevakningar.  

Utskrifter i Bitnet Juridik finns till för att du smidigt ska kunna skicka ut brev till en eller flera 
dödsbodelägare eller till andra instanser som skatteverk, banker etc. Utskriftsmallar kan anpassas 
efter varje byrå och för varje ärende. Det finns bakgrundsmallar så som brevmallar, uppdragsbrev 
eller fullmakter - dessa fungerar som grunden i ditt dokument. Du anpassar sedan innehållet efter 
ändamålet, t.ex. kallelse eller utskick av bouppteckning för underskrift. Allt innehåll skapas helt efter 
ditt eget tycke, både vad gäller innehåll och layout. Du kan även skapa och spara ärendespecifika 
dokument, som du kan återanvända.
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