
Revisionshistorik Memoplanner v3 
 

Version 3.2 2016-12-06 

Generellt Skärmens ljusstyrka dämpas på natten. 

Snabbinställningar Det är möjligt att ändra skärmens ljusstyrka i snabbinställningar 

Kalender Om en aktivitet kvitteras på en enhet så synkroniseras detta till alla 

kopplade enheter som har larmvyn öppen. 

Kalender Det är nu möjligt att helt dölja toppfältet i Dagsvyn. 

Konfigurationsguiden Om en licensfil saknas på enheten så visas en vy först i 

konfigurationsguiden som låter användaren skriva in en licensnyckel. 

Denna visas på både Large och Medium. 

Inställningar På Memoplanner Large så visas en genväg till Filhanteraren i 

inställningar och på inloggningsvyn. 

Konfigurationsguiden På välkomstsidan i konfigurationsguiden så finns det numera en genväg 

till Android inställningar. 

Kalender Ljusare färg på krysset för passerade aktiveter i Månadsvyn. 

Snabbinställningar Det är inte längre möjligt att sätta Skärmens tidsgräns i 

snabbinställningar på Memoplanner Large. 

Generellt Large och Mediun loggas inte ut när licensen har gått ut. Istället visas ett 

meddelande och synkningen mot myAbilia stoppas. 

Kalender Buggfix: Fixade bugg som gjorde att det blev fel ordning på larm i 

larmvyn. 

 

 

Version 3.1.3 2016-11-01 

Kalender Buggfix: Lagt till en inställning som saknades i landskapsläge för 

Dagsvyn. 

 

 

Version 3.1.2 2016-10-27 

Kalender Buggfix: Fixat en bugg i checklistor. 

Kalender Buggfix: Fixat en bugg i larmvyn. 

Kalender Buggfix: Fixat en bugg i lägg in aktivitet. 

 

 

Version 3.1.1 2016-10-19 

Kalender Buggfix: Fixat en bugg som skedde i alarmvyn vid larm med 

påminnelser. 

Kalender Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att Skype inte gick att starta på vissa 

enheter.  

Kalender Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att uppdateringsknappen inte visade 

korrekt information.  

Kalender Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att det inte gick att skapa checklistor 

på vissa enheter.  

 

 

Version 3.1.0 2016-10-10 



Dagsvyn Dagsvyn kan ställas in så att den visas med två tidslinjer, en för dag och 

en för natt. 

Dagsvyn Nu är dagvisning (med 1 tidslinje) och minsta zoom anpassat så att den 

alltid visas på en sida, man behöver inte scrolla. 

Dagsvyn Nu är det mörkare ram på aktiviteterna. 

Om ”Visa färger” är valt för kategorier är nu högeraktiviteter gröna och 

vänsteraktivitet fortsatt ”ofärgad” (=mörk ram). Detta för att fungera 

ihop med färgkodning av aktiviteter i Handi, samt kritik att de tidigare 

färgerna (blå och grön) var för lika. 

Ändravyn Nu är det tydligare hur man väljer bild och skriver namn på aktivitet. 

Det är också möjligt att ta bort en vald bild. 

Ändravyn Fliken ”Checklista” har bytt namn till ”Extra”, för att kunna välja bland 

olika typer av kopplade funktioner. 

Månadsvyn Nu visas markeringar för aktiviteter alltid med svart färg, oavsett 

veckodag. 

Videosamtal Nu kan Skype-kontakt kopplas till en aktivitet, istället för checklista. 

Detta förutsätter att Skype finns installerat på apparaten. 

Bildarkiv Det visas nu namn på mappar och bilder i bildarkivet. 

Talstödinställningar Nu är det möjligt att se och testa talhastigheten direkt i inställningsvyn.  

Inställningar Det är nu möjligt att kodskydda Android-inställningar. Funktionen har 

blivit testad till och med version 6.0.1. 

Inställningar Det går nu att ställa in Memoplanner som enhetsadministratör vilket gör 

det svårare att avinstallera av misstag. 

Uppdatering Nu kan det ställas in så att Memoplanner söker efter uppdateringar 

(förutsatt att internetanslutning finns). Information om uppdatering visas 

som ett meddelande. 

Generellt Anpassning för stor skärm. 

Generellt Tangentbords konfiguration borttagen från inställnings guiden. 

Dagsvyn Buggfix: Ikonen för kvitterbara aktivitet har ändrats så att det är 

tydligare om man har kvitterat eller inte. 

Bildarkiv Buggfix: Fixat ett fel som gjorde att mappar utan bild visades med ett 

frågetecken.  

Bildarkiv Buggfix: Fixat ett problem som gjorde att bilder togs bort på vissa 

enheter. 

Kalender Buggfix: Texten för vänster och höger sida var fel i vissa vyer.  

Generellt Buggfix: Vissa texter skalades felaktigt när man ändrade text storleken 

på enheten. 

Kalender Buggfix: Optimerat vissa vyer så att Memoplanner flyter på bättre på 

äldre enheter. 

Kalender Buggfix: Fixat ett fel som gjorde att tidpelaren inte alltid ändrade färg på 

natten. 

Kalender Buggfix: Fixat ett fel som gjorde att man inte alltid kunde ta sig in 

inställningar via dagsvyn. 

Kalender Buggfix: Fixat ett fel som gjorde att larmvyn kraschade när stora bilder 

skulle visas. 

 

 

Version 3.0.5 2016-06-21 

Generellt Ökat höjden på majoriteten av knapparna i Memoplanner3 



Kalender Dialogen för att kvittera en aktivitet visas numera automatiskt när man 

har bockat av alla sina uppgifter i en checklista. 

Kalender Buggfix. Fixade en bugg som gjorde att flyttade aktiviteter inte syntes på 

myAbilia  

Kalender Justerat placeringen av aktiviteter på tidslinjen.  

 

 

Version 3.0.4 2016-05-31 

Generellt Applikationen visas nu i fullskärm, vilket innebär att 

navigeringsknapparna på Sony Z4 Tablet döljs. 

 


