Memo Comai® 2.0
Mobilbaserad Internettjänst som kognitivt hjälpmedel
Beskrivning av applikationen
Memo Comai via webben är internettjänst där användaren lägger in påminnelser i en
webbaserad kalender. Användaren har lösenord till Memo Comai kalender och
påminnelserna uppdateras i användarens Mobiltelefon. När tiden är inne för en påminnelse
så visas det en bild och/eller text mobiltelefonens display och mobiltelefonen vibrerar
och/eller det ljuder en signal. Genom funktionen utförd påminnelse och/eller ej utförd
påminnelse kan systemet sända ett SMS till annan mobiltelefon.
Värde för användaren
Memo Comai vänder sig främst till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
ü Ger användaren påminnelse-, planerings-, uppmärksamhets och sammanhangsstöd
ü Stärker användarens integritet och självständighet
ü Ger användaren ökad livskvalitet med mer frihet, ökad trygghet och mindre behov av
personellt stöd
ü Memo Comai är normaliserande och är inte en specialanpassad teknik.
ü Memo Comai applikationen är kompatibel till vanliga mobiltelefonmodeller
ü Memo Comai är mobil det vill säga inga specialanpassningar på arbetet, i hemmet eller i
skolan
ü Memo Comai via webben är en tjänst, användaren betalar för hjälpmedlet när det finns ett
behov
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Teknisk beskrivning
Applikationen i Mobiltelefonen bygger på JAVA. Applikationen installeras i mobiltelefonen
via ett minneskort. Memo Comai applikationen i mobiltelefonen ”uppdaterar” det vill säga
hämtar påminnelsen från webben via datatströmmar (t.ex. 3G) detta är för användaren ett
billigare och mer stabil teknik än SMS. Denna uppdatering finansieras via användarens
teleoperatör och debiteras på användarens teleoperatörskonto. Kalendern är webbaserad
och användaren loggar in med lösenord. De mobiltelefoner som är kompatibla till Memo Comai finns
på ett separat informationsblad.

Funktioner i Memo Comai:s webbkalender
ü
ü
ü
ü

Användaren loggar in med ett unikt lösenord
Användarvänlig och enkel webbkalender
Varje steg i kalendern är tydligt och självinstruerande
Kalenderns alla påminnelser kan skrivas ut

Funktioner Memo Comai i mobiltelefonen
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Bild och textstöd i mobiltelefonen
Checklista i mobiltelefonen
Påminnelsen lägger sig främst i mobiltelefonens display
Vibraton och/eller ljud i ljuder vid påminnelse
SMS feed back till annan mobiltelefon t.ex. anhörig, lärare,
personal m.fl.
Snooze funktion om användaren vill skjuta fram påminnelsen 5
minuter
Användaren kan även gå till dåtid och framtid och se sina påminnelser
Utförda och bekräftelser är av bockade då ser användaren vad som är gjort
och ogjort
Digitalklocka i påminnelse och i dagvyn
Knapplås som låser mobiltelefonens knappar
Snabbknapp för att komma till i dag

Memo Comai 2.0
När Memo Comai®förskrivs som hjälpmedel används följande ISO-kod: 214824 (Elektroniska almenackor och
minneshjälpmedel).
Benämning
Artikelnummer
Pris
Startavgift
startwebbMC
3 500 kr
Årlig Licensavgift
webbmobilMC0102
2 400 kr (200 kr/månad)
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