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Nyheter i MEMOplanner-serien
Nu lanserar vi MEMOplanner generation 4 – en helt nyutvecklad programvara för MEMOplanner.
Från och med 16 november 2022 kommer artiklarna 462885 MEMOplanner Large 3 och
462890 MEMOplanner Medium 4 att levereras med programgeneration 4. Artikelnumren kommer
att behållas eftersom redan levererade enheter kommer att kunna uppgraderas till
programgeneration 4.
Samma datum kommer det även att finnas en ny version av MEMOplanner Go tillgänglig på App
Store och Google Play. Om appen redan är installerad på användarens telefon sker uppdatering
automatiskt om så är inställt på telefonen.

Nyheter i MEMOplanner generation 4
MEMOplanner generation 4 bygger på en helt ny teknisk
plattform som säkerställer att produkten även i framtiden kommer
att hålla hög kvalitet och vara säker att använda. Programvaran
är fullt likvärdig med sin föregångare, men har ett moderniserat
användargränssnitt och en hel del efterfrågade nya funktioner.
Till exempel:
•
•
•
•
•
•

Mer informativ månadskalender
Helt ny timerfunktion
Administrera mallar direkt i MEMOplanner
Förbättrad hantering av Mina foton
Möjligt att ytterligare förenkla inläggning av aktiviteter
Efterfrågade praktiska funktioner som skärmsläckare på
natten, stänga av larm på båda enheterna samtidigt, och
enklare att hitta produkt- och licensinformation

Ny version av MEMOplanner Go med
funktioner för generation 4
Den nya versionen av MEMOplanner Go har följande
ny funktioner när den används tillsammans med
MEMOplanner generation 4:
•

•

Helt ny timerfunktion. Starta en eller flera timers
och de visas i kalendern. Använd mall eller ställ in
önskad tid genom att dra med fingret.
Välja bilder till Mina foton. Ta bilder med
mobilkameran eller välj från kamerarullen för
användning i MEMOplanner.

Nytt är också att appen kan installeras på både telefon
och surfplatta.
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Enklare att ta reda på licensens slutdatum
Med MEMOplanner generation 4 är det
enklare än tidigare att ta reda på licensens*
slutdatum.
Med hjälp av produktens serienummer kan
man nu söka efter licensens slutdatum på den
nya sidan myabilia.com/devices. (Krävs ingen
inloggning. Gäller bara generation 4.)
Liksom tidigare visas licensens slutdatum även i MEMOplanner och på användarkontot när man
är inloggad på myAbilia. Och stödpersoner och administratörer får även fortsatt meddelande om
licensens utgång.
* Licensen ger tillgång till molnlagring av användarens data, webbtjänsten myAbilia och appen
MEMOplanner Go.

Produktändringar i och med MEMOplanner generation 4
MEMOplanner kommer att fortsätta levereras med samma hårdvara och ingående delar som
tidigare. Eftersom redan levererade produkter kommer att kunna uppgraderas till generation 4
kommer artikelnumren att behållas. Då licensnyckeln framöver kommer vara kopplad till
produktens serienummer kommer inte längre värdebevis med licensnyckel bifogas.
462885 MEMOplanner Large 3
• 24” skärm med MEMOplanner gen 4
• Nätadapter
• Väggfäste
• Utskrivna bruksanvisningar för gen 4

462890 MEMOplanner Medium 4
• 10” skärm med MEMOplanner gen 4
• Nätadapter
• Bordsstativ
• Väggfäste
• Förvaringsväska
• Utskrivna bruksanvisningar för gen 4

Erbjudande om uppgradering till MEMOplanner generation 4
Följande MEMOplanner-modeller kommer att kunna uppgraderas kostnadsfritt till den nya
programgenerationen:
• 462890 MEMOplanner Medium 4
• 462885 MEMOplanner Large 3
• 462875 MEMOplanner Medium 3b
Uppgraderingen kräver teknisk kompetens och kommer att behöva göras av en tekniker, dvs inte
finnas tillgänglig för nedladdning. Mer information om uppgradering kommer senare i separat
utskick.
Se bildspel om nyheterna här.
Med vänlig hälsning
Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig
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