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Forbedrede alarmfunksjoner

• Lettere å se koblet sjekkliste ved alarm

• Klart skille mellom påminnelse og alarm

• Mulig å stille inn alarm kun på starttid

• Mulig å få alarmvinduet som viser pågående aktiviteter

Bedre visuell oversikt

• Se alle aktiviteter i tidssøyle ved å sveipe til høyre / venstre

• Mulig å flytte tidssøyle til venstre (hvis kategorier ikke brukes)

• Bruk støttelinje for tydeligere tilkobling til tidsøyle

Forbedret synkronisering

• Nå synkroniserer bilder på en raskere og sikrere måte

• Du kan se informasjon om status for nedlasting og opplasting

Dele kalenderen via abonnementskobling

Oppsummering



Nå kan du se aktivitetens koblede sjekkliste direkte i Alarmvindue. Dette gjør det lettere å se hva du skal gjøre 

og for å sjekke oppgavene.

Lettere å se koblet sjekkliste i tilfelle alarm



Nå viser påminnelse om hvor lenge det vil være før en aktivitet begynner.

Klart skille mellom påminnelse og alarm



Aktivitet med start- og sluttider kan nå settes slik at den ikke varsler når aktiviteten slutter.

Passer når du trenger strukturen som sluttiden gir, men sluttalarmen er forstyrrende eller overflødig.

Alarm kun på starttid



Når du trenger et Alarmvindu som lukkes automatisk. Passer for mennesker / miljøer der det ikke virker å 

aktivt bekrefte alarmer, noe som betyr att MEMOplanner ofte viser tapte alarmer i stedet for kalenderen.

Alarmvindu som viser pågående aktiviteter

Trykk her for å lukke Alarmvinduet 
manuelt

Bytt mellom flere pågående 
aktiviteter her

Datofeltet vises fordi Alarmvinduet kan 
ligge fremme mesteparten av dagen



Når det er flere aktiviteter enn det som er tilgjengelig på skjermen, swiper du til venstre / høyre for å se alle 

aktivitetene.

Se alle aktiviteter i tidssøylen ved å swipe



Fjern kategorivisning hvis det er behov for å få plass til mange aktiviteter samtidig.

Tidssøylen til venstre for mer plass



Hvis det er behov for tydeligere kobling mot timene i tidssøylen.

Passer godt når tidssøylen vises til venstre og / eller på stor skjerm.

Vis støttelinjer mot klokka



Dele kalenderen via abonnementskobling

Ved å opprette en abonnementskobling for MEMOplanner (egentlig myAbilia), kan den vises i eksterne 

kalenderprogrammer, for eksempel Outlook og Google. 

Google Kalender

Obs. du kan bare se myAbilia/MEMOplanner i den eksterne kalenderen, det er ikke mulig å endre.

Den eksterne kalenderen bestemmer hvor ofte den oppdateres.


