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1 INLEDNING 

Memo Comai är en totallösning för integration mellan användare och administratör. 
Meddelanden hanteras mellan webbläsare och mobiltelefon i dubbelriktad kommunikation. 
Systemet är inte beroende av specifika mobiltelefonioperatörer. Varje enhet/komponent är 
självgående i respektive delsystem. 

Användaren lägger själv eller tillsammans med sin administratör in påminnelser i Memo 
Comais kalender på webben. Varje moment görs stegvis. Mobiltelefonen uppdaterar via 
dataströmmar automatiskt (eller manuellt) påminnelserna som läggs in i programvaran i 
mobiltelefonen. 

När tiden är inne för en påminnelse så vibrerar mobiltelefonen och det ljuder en signal 
(signalen kan stängas av). Det kommer fram en bild och/eller text i och lägger sig främst i 
mobiltelefonens display. Användaren bekräftar och då avslutas signalen och påminnelsen 
blir avbockad. Om användaren så önskar är det möjligt sända ett SMS till en annan 
mobiltelefon (t.ex. anhörig) om användaren inte skulle bekräfta påminnelsen. Det kan även 
sändas ett SMS om användaren bekräftar. 
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1.1 TERMINOLOGI 

• Administratör – Den person som har behörigheter att administrera systemet. 

• Användare – Den person som har Memo Comai som ett hjälpmedel och har tillgång 
till en kalender. 

• Kompatibla mobiltelefoner – De mobiltelefoner som programvaran är anpassad till 
(aktuell lista över mobiltelefoner finns på www.comai.se). 

 

1.2 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION 

Memo Comai är endast kompatibel till utvalda mobiltelefonmodeller. Aktuell lista över 
kompatibla modeller finns på www.comai.se. 

Memo Comai kan nås via en PC som har en webbuppkoppling via memo.comai.se (OBS skriv 
inte www före). 

 

1.3 BEHÖRIGHETER 

Memo Comai är uppbyggd så att det finns två behörigheter; Administratör och Användare. 

• Administratör - Administratören har inte tillgång till någon egen kalender men har 
behörighet att skapa fler användare och kan anpassa Memo Comai utifrån 
användarens behov. T.ex. genom att lägga in bilder i den personliga bildbanken. 
Administratören kan vara t.ex. en arbetsterapeut, pedagog, boendestödjare eller 
anhörig. Administratören har ett unikt användarnamn och lösenord. Administratören 
kan ta del av användarens kalender. 

• Användare - Användaren är den person som använder Memo Comai som hjälpmedel 
i det dagliga livet och har således tillgång till kalendern och kan lägga in påminnelser, 
checklista och fritext. Användaren har ett unikt användarnamn och lösenord. Utifrån 
förmåga kan användaren även ha tillgång till bilder och mottagarlistor. 

Exempel: Memo Comai kan användas som ett enskilt hjälpmedel för en användare som har 
en hög funktionsförmåga. Då har användaren tillgång till samtliga behörighetsnivåer. Denne 
kan då lägga in sina bilder, lägga information kring om det ska sändas påminnelser via SMS 
till annan mobiltelefon, besluta om det skall vara en statisk eller dynamisk kalender, etc. 

 

 

http://www.comai.se/
http://memo.comai.se/
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1.4 START 

Gå in på webbsidan memo.comai.se. OBS! Skriv endast ”memo.comai.se” i adressfältet, dvs. 
inte www före. 

1.4.1 GRUNDINSTÄLLNING I BROWSERN 

För att få en optimal storlek på bildutförandet på datorns bildskärm så kan man välja 
textstorlek i browsern. Detta gör man genom att välja Visa i menyn och därefter Textstorlek. 
Om funktioner ligger utanför bilden och man måste scrolla för att se hela bilden bör 
textstorleken ändras så att allt får plats i bildskärmen.  

 

1.4.2 NAVIGERING I MEMO COMAI 
Man använder följande ”knappar” för att navigera i Memo Comai. 
 
För att stega sig till nästa sida klickar du på den orangefärgade pilen med texten Nästa steg. 

 
För att ta ett steg bakåt klickar man på den orange färgade pilen med texten Bakåt. 

 
För att bekräfta klickar man på den gröna knappen med texten OK.  

 
För att ta bort en påminnelse klickar man på den röda knappen med texten Ta bort. 

 

För att gå mellan månaderna klickar du på den orangefärgade pilen med texten föregående 
månad respektive nästa månad. 

 

http://memo.comai.se/
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För att förtydliga de olika momenten och förenkla navigeringen I Memo Comai visas de olika 
momenten i texten under användarens namn. Det steg man står vid är fetare än övriga steg. 

 

1.4.3 HJÄLP 

Om man behöver hjälp med något så kan man alltid klicka på frågetecknet längst ut till höger 
för information om den sida som man står på. Vissa browsrar gör att informationstexten kan 
bli genomskinligt. Det är inget fel på programvaran Memo Comai detta styrs av 
internetbrowsern. 

 

Vid frågetecknet finns en kortfattad instruktion över den aktuella sidan. 

 

1.4.3 ANVÄNDAREN LOGGAR IN 

På startsidan så skrivs Användarens Användarnamn och Lösenord. Var noga med att skriva 
exakt enligt instruktionen som medföljde vid leveransen. Det går att ändra användarnamn 
och lösenord senare. 

 

1.5 ANVÄNDARVILLKOR 

Användarvillkoren bör accepteras av användaren för att Memo Comai tjänsten ska starta. 
Genom att läsa igenom användarvillkoren och klicka på knappen Accepterar så startas 
programmet. Det är endast vid det första tillfället Memo Comai startas som 
användarvillkoren måste accepteras. 



 
8

 

2 FLIKEN KALENDER 

När användaren starta Memo Comai kommer han/hon direkt till kalendern. Vid fliken 
kalender så finns kalenderns månadsvy. Den visar den inloggade användarens namn och 
aktuell månad. Andvändaren kan gå framåt och bakåt månadsvis med pilarna Föregående 
månad och Nästa månad. Dagens datum är orangefärgat. 

 

Vid val av datum så klickar man på önskat datum och det blir då en orange ram runt detta. 
Genom att klicka på den orangefärgade pilen med texten Nästa steg, går man vidare till 
nästa steg. 
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3 FLIKEN BILDER 

Användaren väljer de bilder som denne ska ha tillgång till första gången när Memo Comai 
startas. Användaren kan sedan själv lägga till och ta bort bilder som finns i den befintliga 
bildbanken. 

För att välja bilder klickar man på fliken Bilder. Användaren väljer de bilder som denne 
önskar genom att klick på de dem. Det är även möjligt att klicka i rutan under bilden och där 
blir det då en bock för vald bild. När användaren har valt bilder så lägger sig de valda 
bilderna under det orangea strecket. Om användaren önskar ta bort bilden, så markeras den. 
Då försvinner bocken och bilden från raden under det orangea strecket. När användaren har 
valt färdigt så klickar denne på den gröna knappen med texten OK, då sparas alla valda bilder 
och man kommer åter till månadsvyn. 
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4 FLIKEN MOTTAGARLISTA 

Mottagarlistan fylls endast i om någon mottagare, t.ex. anhörig, ska ha någon SMS-
påminnelse om användaren bekräftar en påminnelse eller inte bekräftar en påminnelse. 

• Ej utförd påminnelse – SMS sänds till en annan mobiltelefon när användaren inte har 
bekräftat, dvs. tryckt på knappen på mobiltelefonen. 

• Utförd påminnelse – SMS sänds till en annan mobiltelefon när användaren har 
bekräftat, dvs. tryckt på knappen på mobiltelefonen. 

• Kombination – Det är möjligt att kombinera dessa två funktioner så mottagaren både 
får ett SMS, om användaren inte ha bekräftat, och ett SMS, om användaren har 
bekräftat. 

4.1 SKAPA MOTTAGARLISTA 

Om användaren har behörighet så kan denne skapa nya listor och redigera redan inlagda 
listor. Här väljer användaren om mottagaren skall få information om Ej utförd påminnelse 
eller Utförd påminnelse. För att skapa en mottagarlista klickar man på knappen Skapa ny 
mottagarlista. 

 

Användaren bestämmer först Namn på ny mottagarlista och väljer därefter den typ av 
funktion man önskar koppla till listan, dvs. bockar i om det ska sändas SMS till mottagaren 
om användaren vid Ej utförd påminnelse eller Utförd påminnelse. Man går vidare till nästa 
steg genom att klicka på den orangefärgade pilen längst ner till höger Nästa steg. 
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4.2 MOTTAGARE 

Om det tidigare har lagts in en mottagare så klickar man på ringen framför Befintlig och 
väljer därefter den tidigare inlagda mottagaren ur dopplisten. 

 

Vid val av ny mottagare markeras ringen framför Ny och man skriver in namn och 
mobiltelefonnummer till den tänkta mottagaren. Användaren väljer även hur många minuter 
det ska ta innan det sänds SMS till mottagaren och klickar därefter på knappen Lägg till. 

 

När användaren har klickat på knappen Lägg till så lägger sig den nya mottagaren under det 
orangea strecket och det visas en sammanfattning över namn, telefonnummer och tiden 
innan mottagaren får ett SMS. 

 

 

 

 



 
12

4.3 PÅMINNELSETEXT 

Här skrivs den text som ska sänds till mottagaren som SMS i mottagarens mobiltelefon vid Ej 
utförd påminnelse. 

 

4.4 MOTTAGARE 

Antingen väljer man en Befintlig mottagare eller också väljer man att skapa en Ny 
mottagare. Om användaren vill skapa en ny mottagare skriver denne in namn och 
mobiltelefonnummer. Genom att klicka på den orangefärgade pilen Nästa steg går 
användaren till nästa steg. 

 

4.5 PÅMINNELSETEXT 

Vid påminnelsetext skrivs den text som ska sänds till mottagaren som SMS i mottagarens 
mobiltelefon vid utförd påminnelse. 

 

4.6 SUMMERINGSSIDA 

På summeringssidan visas mottagarlistor sorterat på Ej utförd påminnelse och Utförd 
påminnelse samt de meddelanden som kommer att sändas till mottagarens mobiltelefon. 
Här visas även namnet och mottagarens mobiltelefonnummer samt efter hur lång tid 
påminnelsen sänds. Om man är klar så klickar man på den gröna knappen OK och alla 
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inställningar sparas. Om användaren inte är nöjd så backar denne tillbaka med den 
orangefärgade pilen Bakåt för att kunna redigera. 

 

4.7 REDIGERA MOTTAGARLISTA 

Användaren kommer nu tillbaka till startsidan i fliken Mottagarlista. För att kunna ta fram 
och titta på sin lista så väljer användaren en lista ur dropplisten. Vid redigering så väljer 
denne en lista ur dropplisten och användaren kan lägga till och ta bort redan inlagda 
uppgifter. Det är inte möjligt att radera en mottagarlista. 

 

Om användaren väljer att titta på en befintlig lista så är den ljusgrå. Den aktiveras när man 
klickar på knappen Redigera. Då blir all ljusgrå text svart och möjlig att redigera. 
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Vid redigering kan man lägga till och ta bort redan inlagda uppgifter. Användaren väljer en 
lista som denne önskar redigera. När det är färdig klickar man på den gröna knappen med 
texten OK. 
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5 FLIKEN ANVÄNDARE 

Under fliken Användare finns det informationen om den användare som är inloggad. Det är 
här möjligt att uppdatera och redigera användaren. Om användaren inte har behörighet till 
att lägga in nya användare så är den funktionen låst och kan inte redigeras. Endast 
administratören med behörighet kan då redigera. 
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6 LÄGGA IN PÅMINNELSE 

6.1 MÅNADSVY 

När användaren lägger in en påminnelse så klickar denne på det önskade datumet. Dagens 
datum är orangemarkerat och den dag man markerar får en orange ram. Om användaren vill 
ändra månad så klickas på de orangefärgade pilarna längst upp, dvs. antingen Föregående 
månad eller Nästa månad. Vid val av aktuellt datum klickar man på den orangefärgade pilen 
med texten Nästa steg längst ner till höger. 

 

I kalenderns månadsvy visas en cirkel på de dagar där finns det inbokade påminnelser. Om 
man klickar någon av dessa dagar så visas samtliga inbokningar i en lista nedan. Man ser tid, 
funktion och den text som är kopplad till påminnelsen. 

 

6.2 DAGVY 

När användaren har valt dag så väljs aktuell tid. Dagtid är vit och nattetid är gråfärgad. Vid 
vald tid blir det en orange rad. När man klickar raden så har man valt tid och då kommer 
nästa steg fram. Här visas information om skillnader mellan statisk kalender eller dynamisk 
kalender. Påminnelser kan inte läggas in i dåtid, utan endast i framtid. 
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6.3 SKAPA PÅMINNELSE 

Genom att välja en av de tre möjliga funktionerna skapar man en ny påminnelse. 
Funktionerna visas genom olika ikoner (bilder). Den valda dagens datum visas högst upp på 
sidan liksom användarens namn. 

Bild och text – Här väljer man en bild, det finns även möjlighet till en kortare text. 

  

Fritext – Här formulerar man en löptext med maximalt 150 tecken i en följd. Man bör inte 
byta rad, då blir det lätt fler än 150 tecken. 

  

Checklista – Här formulerar man upp till fyra stycken aktiviteter i en lista, kortare texter. 

  

När användaren har valt lämplig funktion går denne vidare med den orangefärgade pilen 
längst ner till höger, Nästa steg. 

 

6.3.1 BILD OCH TEXT 

För att välja en bild till påminnelsen klickar man i ringen under bilden. Det är valfritt att 
skriva in en kortare text. Man går vidare till nästa steg via den orange pilen, Nästa steg. 
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6.3.2 MOTTAGARLISTA 

Vid Mottagarlista väljer användaren om det ska sändas ett SMS till en mobiltelefon om 
denne inte bekräftar eller bekräftar en påminnelse. Mottagare väljs i dropplisten. Under 
fliken skriver man in det telefonnummer och meddelande som ska sändas till mottagaren. 

  

6.3.3 UPPREPA/UPPREPA INTE 

I dropplisten väljer användaren om denne önskar Upprepa eller Inte upprepa påminnelsen. 
Om användaren väljer Upprepa inte går denne vidare till genom att klicka på den 
orangefärgade pilen, Nästa steg. Om användaren önskar Upprepa så väljer denne något av 
alternativen samt även ett slutdatum. Användaren klickar på kalender i symbolen eller 
skriver i ett slut datum då Upprepa-funktionen ska avslutas. 

 

6.3.4 SUMMERING 

Sista bilden är en summeringsbild där påminnelsen visas. Om användaren är nöjd så klickar 
denne på den gröna knappen OK längst ner till höger och påminnelsen sparas. Om 
användaren inte är nöjd och vill redigera så klickar denne på den orangefärgade knappen 
Bakåt och då är det möjligt att redigera. 
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6.3.5 BOKNINGEN LÄGGS I DAGVYN 

Påminnelsen läggs in på aktuell tid med ikonen för funktionen bild och text. 

 

6.3.6 FRITEXT 

För att välja funktionen Fritext så klickar man i ringen framför textraden. 

 

Användaren skriver den önskade texten (maximalt 150 tecken). Det är möjligt att kopiera in 
texter från andra dokument in i rutan för fritext. För att gå vidare till nästa steg så klickar 
man på knappen Nästa steg. Stegen är identiska med de för funktionen, bild och text (se 
punkterna 7.3.2 – 7.3.4). 

 

6.3.7 CHECKLISTA 

I dagvyn väljer man funktionen Checklista på samma sätt som de andra funktionerna. 
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Användaren skriver de påminnelser som denne vill ha i sin checklista. För att gå vidare till 
nästa steg så klickar man på den orangefärgade pilen. Stegen är identiska med de för 
funktionen, bild och text (se punkterna 7.3.2 – 7.3.4). 
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7 REDIGERA ELLER TA BORT EN PÅMINNELSE 

Alla påminnelser finns i dagvyn. När man vill ta fram en påminnelse för att redigera eller ta 
bort den så markeras den aktuella påminnelsen genom att man klickar på aktuell 
påminnelse. 

 

 

7.1 TA BORT PÅMINNELSE 

För att ta bort en påminnelse så klickar man på den röda knappen med texten Ta bort, då 
raderas påminnelsen. 

 

Om påminnelsen är upprepad så kommer samtliga inbokade händelser att raderas. När man 
väljer Ta bort så kommer en ruta med frågan om du vill ta bort den. Man väljer OK för att ta 
bort eller Avbryt för att inte ta bort. 
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7.2 REDIGERA PÅMINNELSE 

Om påminnelsen är upprepad så kommer samtliga händelser att uppdateras. Man väljer OK 
för att redigera eller Avbryt för att avbryta redigeringen. 

.  

7.2.1 ÄNDRA DATUM OCH TID 

Man klickar på aktuell påminnelse som skall redigeras. Den valda tiden markeras då orange. 

 

Man väljer det nya datumet genom att klicka på kalenderikonen och välja aktuellt datum. 
Man kan även skriva in datumet enligt följande ordning: ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2008-06-17). 

 

Vid valt datum så ändras tiden genom att man markerar en ny tid som då blir orange. 
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7.2.2 ÄNDRA BILD OCH TEXT 

Man väljer en ny bild och skriver in en ny text (det senare är valfritt). 

 

7.2.3 MOTTAGARLISTA 

Här väljer man om det ska skall sändas ett SMS till en mottagare. Man välj aktuell mottagare 
i dropplisten. 

 

7.2.4 UPPREPA/UPPREPA INTE 

Här väljer man om påminnelsen skall Upprepas eller Inte upprepas. 

 

7.2.5 SUMMERING 

Summeringen visar dagens datum, inbokad tid samt om man har valt bild och text, fritext 
eller checklista. Den visar också om någon mottagarelista är vad för Utförd eller Uj utförd 
bekräftelse samt om påminnelsen skall upprepas och i så fall till vilket datum. 
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8 SKRIVA UT PÅMINNELSER 

För att skriva ut påminnelserna så klickar man på ikonen Skriv ut. 

 

 

Användaren väljer både start- och slutdatum på den period för vilket denne önskar skriva ut 
händelser/påminnelser. Därefter klicka denne på pilen längst ner till höger och gå till nästa 
steg. 

 

Det kommer automatiskt ett utskriftsfönster där man väljer skrivare och klickar på Skriv ut. 

 


