Revision history Memoplanner v3
Version 3.5
Calendar

General

Bug fixes

Version 3.4.4
Kalender
Generellt

Version 3.4.3
Kalender
Kalender
Generellt

Version 3.4.2
Generellt
Inställningar

Kalender
Kalender
Inställningar

2018-11-08
Possibility to have alarm only at start time.
New full screen view for ongoing activities.
Swipe left/right to see activities if there is several in the same time span.
Time pillar to the left to make more room if categories aren’t used.
Show connected checklist right away when activities start.
More distinct reminder view.
Enhanced security and reliability when transfer to myAbilia.
New view for synchronization status.
Search for updates off is now default on.
Ticked items in connected checklist are now correctly synced to
myAbilia.
Fixed text-to-speech on picture in alarm view.
Fixed non-responding buttons after Android settings.
Fixed wrong pronunciation in Norwegian TTS.
Fixed recurring activities don’t show up on end date.
Fixed issue with change from summer to winter time.

2018-08-31
Buggfix: Ändrat så text till tal läses ut på rätt sätt när klockan är kvart
över.
Anpassningar för ny version av hårdvara.

2018-05-04
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att det inte gick att skapa aktiviteter
med checklista via sekvens.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att det slumpvis kunde krascha när
man växlade vy.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att Memoplanner på Mobil startades
varje gång en app uppdaterades.

2018-04-23
För förbättrad säkerhet används nytt protokoll vid kommunikation med
myAbilia.
Tagit bort informationsmeddelandet som visades när en licens redan var
inlagd på kontot. Nu visas detta meddelande enbart om licensen som
ligger på kontot har gått ut.
Buggfix: Fixat så att hela månadens namn visas i rubriken på
Memoplanner Medium.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att man kom till fel dag när man
klickade på heldagsaktivitet i veckovyn.
Fixat en dansk översättning som ledde till felaktigt felmeddelande vi
misslyckad inloggning.
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Version 3.4.1
Inställningar

Generellt
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Version 3.4
Generellt
Inställningar

Inställningar
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Version 3.3.2
Kalender
Kalender
Kalender
Generellt

Version 3.3.1
Generellt
Kalender
Kalender

Förbättrat sortering av aktiviteter så att de sorteras enligt följande: tid,
larmtyp och sedan namn.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att man kunde välja larmtyp på
heldagsaktivteter i sekvensläge.

2018-01-24
Buggfix: Löst en bugg som gjorde att Skype inte kunde installeras på
Memoplanner Large. Istället för att gå via Google play så installeras
Skype numera via System -> Uppdatera Skype.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att kamerabilder inte kunde användas
på aktiviteter.
Buggfix: Löst en bugg som resulterade i att aktiviteter hamnade fel
under det dygn då tiden ändras från vinter till sommartid.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att Memoplanner Large in kunde
logga in på trådlösa nätverk som kräver webbläsare.
Lagt till skärmsläckare i Inställningar -> Funktioner -> Timeout.

2017-11-14
Nu är det möjligt att logga in på trådlösa nätverk som kräver webbläsare.
För att begränsa åtkomsten till Filhanteraren och Android-inställningar
har de flyttats till System-inställningar.
För att kunna uppdatera Skype-appen ges nu tillgång till Google Play via
System.
Kodskyddet har även utökats så att det täcker både sin egen vy och
Google play vyn.
Ändrat standardspråk från Svenska till Engelska.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att påminnelser inte fungerade
korrekt.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att basaktiviteter inte fungerade
korrekt.

2017-04-10
Nu tas man till dagens datum om man har timeout aktiverat och redan är
på startsidan.
Buggfix: Fixat en krasch som sker om man har defekta röstanteckningar.
Buggfix: Fixat en krasch när man använder två tidpelare.
Uppdaterat några Danska text strängar.

2017-02-17
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att kameran i Medium2 skapade
dubbletter av bilder.
Buggfix: Fixat en krasch i ändravyn som skedde om aktiviteten togs bort
via myAbilia.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att larm som skapades via sekvens
ibland blev tysta.

Version 3.3
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Version 3.2.2
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Snabbinställningar
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Version 3.2.1
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Generellt
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Version 3.2
Generellt
Snabbinställningar
Kalender

2017-01-17
Användaren får numera ett meddelande om användaruppgifterna ändras
via myAbilia.
Buggfix: Fixat ett problem som gjorde att vissa användare fick upp
dubbla vyer när de skapade nya aktiviteter.
Buggfix: Fixat ett problem som gjorde att kvittering av alarm kraschade
i vissa fall.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att veckovyn och månadsvyn inte
uppdaterades korrekt vid ny dag.

2016-12-21
Buggfix: Fixat ett problem som gjorde att kalendern inte uppdaterades
korrekt när dagen ändrades.
Buggfix: Nattaktiveter ska nu visas korrekt när man kör två tidpelare på
Memoplanner Large.
Buggfix: Tagit bort rotationsinställningen i snabbinställningar på
Memoplanner Large
Buggfix: Fixat ett problem som gjorde att ljusstyrkan inte alltid blev
korrekt satt.
2016-12-06
Buggfix: Nu visas ett felmeddelande när en ogiltig licensfil används.
Buggfix: Fixade problem med att öppna filhanteraren på vissa enheter.
Buggfix: Fixade en bugg som gjorde att man kunde skapa tomma
checklistor.

2016-12-06
Skärmens ljusstyrka dämpas på natten.
Det är möjligt att ändra skärmens ljusstyrka i snabbinställningar
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
Kalender

2016-11-01
Buggfix: Lagt till en inställning som saknades i landskapsläge för
Dagsvyn.

Version 3.1.2
Kalender
Kalender
Kalender

2016-10-27
Buggfix: Fixat en bugg i checklistor.
Buggfix: Fixat en bugg i larmvyn.
Buggfix: Fixat en bugg i lägg in aktivitet.

Version 3.1.1
Kalender

2016-10-19
Buggfix: Fixat en bugg som skedde i alarmvyn vid larm med
påminnelser.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att Skype inte gick att starta på vissa
enheter.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att uppdateringsknappen inte visade
korrekt information.
Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att det inte gick att skapa checklistor
på vissa enheter.
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Version 3.1.0
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Ändravyn
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Månadsvyn
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Inställningar
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2016-10-10
Dagsvyn kan ställas in så att den visas med två tidslinjer, en för dag och
en för natt.
Nu är dagvisning (med 1 tidslinje) och minsta zoom anpassat så att den
alltid visas på en sida, man behöver inte scrolla.
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.
Nu är det tydligare hur man väljer bild och skriver namn på aktivitet.
Det är också möjligt att ta bort en vald bild.
Fliken ”Checklista” har bytt namn till ”Extra”, för att kunna välja bland
olika typer av kopplade funktioner.
Nu visas markeringar för aktiviteter alltid med svart färg, oavsett
veckodag.
Nu kan Skype-kontakt kopplas till en aktivitet, istället för checklista.
Detta förutsätter att Skype finns installerat på apparaten.
Det visas nu namn på mappar och bilder i bildarkivet.
Nu är det möjligt att se och testa talhastigheten direkt i inställningsvyn.
Det är nu möjligt att kodskydda Android-inställningar. Funktionen har
blivit testad till och med version 6.0.1.
Det går nu att ställa in Memoplanner som enhetsadministratör vilket gör
det svårare att avinstallera av misstag.

Uppdatering
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Version 3.0.5
Generellt
Kalender
Kalender
Kalender

Version 3.0.4
Generellt

Nu kan det ställas in så att Memoplanner söker efter uppdateringar
(förutsatt att internetanslutning finns). Information om uppdatering visas
som ett meddelande.
Anpassning för stor skärm.
Tangentbords konfiguration borttagen från inställnings guiden.
Buggfix: Ikonen för kvitterbara aktivitet har ändrats så att det är
tydligare om man har kvitterat eller inte.
Buggfix: Fixat ett fel som gjorde att mappar utan bild visades med ett
frågetecken.
Buggfix: Fixat ett problem som gjorde att bilder togs bort på vissa
enheter.
Buggfix: Texten för vänster och höger sida var fel i vissa vyer.
Buggfix: Vissa texter skalades felaktigt när man ändrade text storleken
på enheten.
Buggfix: Optimerat vissa vyer så att Memoplanner flyter på bättre på
äldre enheter.
Buggfix: Fixat ett fel som gjorde att tidpelaren inte alltid ändrade färg på
natten.
Buggfix: Fixat ett fel som gjorde att man inte alltid kunde ta sig in
inställningar via dagsvyn.
Buggfix: Fixat ett fel som gjorde att larmvyn kraschade när stora bilder
skulle visas.

2016-06-21
Ökat höjden på majoriteten av knapparna i Memoplanner3
Dialogen för att kvittera en aktivitet visas numera automatiskt när man
har bockat av alla sina uppgifter i en checklista.
Buggfix. Fixade en bugg som gjorde att flyttade aktiviteter inte syntes på
myAbilia
Justerat placeringen av aktiviteter på tidslinjen.

2016-05-31
Applikationen visas nu i fullskärm, vilket innebär att
navigeringsknapparna på Sony Z4 Tablet döljs.

