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Förbättrade larmfunktioner

• Enklare att se kopplad checklista i samband med larm

• Tydligare skillnad mellan påminnelse och larm

• Möjligt att ställa in larm endast på starttid

• Möjligt att ha larmvy som visar pågående aktiviteter

Förbättrad visuell översikt

• Se alla aktiviteter i tidpelarvyn genom att swipa höger/vänster

• Möjligt att flytta tidpelaren till vänster (om kategorier inte används)

• Använd stödlinjer för tydligare koppling till tidpelaren

Förbättrad synkronisering

• Nu synkroniseras bilder på ett snabbare och säkrare sätt

• Det går att se information om status på ned- och uppladdning

Dela kalendern via prenumerationslänk

Sammanfattning



Nu kan man se aktivitetens kopplade checklista direkt i Larmvyn. På så vis blir det enklare att se vad man ska 

göra och att bocka av uppgifterna.

Enklare att se kopplad checklista i samband med larm



Nu visar påminnelse om hur lång tid det är kvar tills en aktivitet ska börja.

Tydligare skillnad mellan påminnelse och larm



Aktivitet med start- och sluttid kan nu ställas in så att det inte larmar när aktiviteten ska sluta.

Lämpligt när man behöver den struktur som sluttid ger, men slutlarmet är störande eller överflödigt.

Larm endast vid starttid



När man behöver en larmvy som stänger ned sig automatiskt. Lämpligt för personer/miljöer där det inte 

fungerar att bekräfta larm aktivt och MEMOplanner därför ofta visar missade larm istället för kalendern.

Larmvy som visar pågående aktiviteter

Tryck här för att stänga vyn manuellt

Växla mellan flera pågående 
aktiviteter här

Datumfältet visas eftersom larmvyn
kan ligga framme stor del av dagen om 
dagen är fylld av aktiviteter



När det finns fler aktiviteter än vad som får plats på skärmen kan man nu swipa vänster/höger för att se alla 

aktiviteter.

Se alla aktiviteter i tidpelarvyn genom att swipa



Ta bort visning av kategorier om det finns behov att få plats med många aktiviteter samtidigt. 

Tidpelaren till vänster för att få mera plats



Om det behövs en tydligare koppling mot timmarna i tidpelaren.

Särskilt lämpligt när tidpelaren visas till vänster och/eller på stor skärm. 

Visa stödlinjer mot tidpelaren



Dela kalendern via prenumerationslänk

Genom att skapa en prenumerationslänk till MEMOplanner (egentligen myAbilia) kan kalendern visas i externa 

kalenderprogram som t ex Outlook och Google. 

Google Kalender

OBS att man endast kan se myAbilia/MEMOplanner i den externa kalendern, det går inte att ändra.

Det är den externa kalendern som bestämmer hur ofta uppdatering sker.


