Memo Comai ®
Med Memo Comai® kan användaren i högre grad självstädigt klara sin
vardagssituation i arbetslivet, i studiesituationen och på fritiden, vilket leder till
en förbättrad livssituation. Detta tjänar både användaren och samhället på.
Främst vänder sig produkten till personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.
•
•
•
•

Memo Comai® är ett mobilt tankestöd för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar – ett hjälpmedel för att skapa struktur i
vardagen.
Interaktiv återföring kan ske via SMS till anhöriga, personal,
arbetsgivare, etc. när användaren har utfört och bekräftat en
aktivitet.
Memo Comai® är lättillgänglig eftersom tjänsten är kopplad till och
kan användas med hjälp av en vanlig mobiltelefon som är
kompatibel med Memo Comai och PC med internetanslutning.
Informationen i kalendern sänds automatiskt till mobiltelefonen där
påminnelsen om aktiviteten kommer upp i bilder/symboler och/eller
text. En ljudsignal ljuder för att ytterligare göra användaren
uppmärksam.

Hur fungerar Memo Comai ®?
Memo Comai® är en totallösning för integration mellan användare och
handledare. Tekniskt sett består systemet av en SMS-servrer som
kommunicerar med mobiltelefoner. Meddelanden hanteras mellan
PC/webbläsare och mobiltelefon i dubbelriktad kommunikation Systemet är
inte beroende av specifika mobiltelefonioperatörer. Varje enhet/komponent
är självgående i varje delsystem.
Hur använder jag Memo Comai ®?
Användaren lägger själv eller tillsammans med handledaren in händelser,
aktiviteter och påminnelser i PC:ns kalender. Kalendern är mycket lättanvänd
och pedagogisk. Varje moment som ska göras visas stegvis, det gör
kalendern enkel att använda (se figur nedan)

Steg1. Val av dag

Steg 2. Val av tid

Steg 3. Val av funktion

Det finns tre olika funktioner i Memo Comai® . Dessa tre funktioner är
påminnelsefunktion, Checklistefunktion samt fritextfunktion.
1. Påminnelsefunktion
Påminnelse funktionen använder bilder och ljudsignal. En signal ljuder som
uppmärksammar användaren. Vid påminnelsen kommer det, i mobiltelefonen, fram en
bild samt den text som användaren har skrivit in t.ex. ta en paus. Användaren bekräftar
att hon/han tar medicinen och det går en kvittens till en annan mobiltelefon när
användaren inte eller har tagit medicinen. Användaren ställer in om det ska vara larm
eller kvittens vid varje enskild aktivitet.
Så här ser det ut när påminnelsen aktualiseras i mobiltelefonen

Då det är viktigt att ha bilder som är anpassade för brukarna har Comai®
särskilt tagit fram bilder som kan användas som ett kognitivt stöd.
Nedanstående bilder är exempel som finns i Memo Comai®. Dessa bilder
kommer fram i mobiltelefonen vid påminnelse.

2. Checklistefunktion
Används när det är flera moment som ska utföras. I mobiltelefonen visas listan
Användaren ställer in om det ska vara larm eller kvittens vid varje aktivitet
PC:ns kalender

Så här ser det ut när checklistan aktualiseras i mobiltelefonen

3. Fritextfunktion
Fritextfunktionen använder du när du skriver mycket text. I mobiltelefonen visar sig den
text som du har skrivit in. Användaren ställer in om det ska vara larm eller kvittens vid
varje aktivitet.
PC:ns kalender

Så här ser det ut när fritexten aktualiseras i mobiltelefonen

Kalenderlista i mobiltelefon vyn
•
•
•

•

Varje dag har sin unika färg t.ex. måndag grönt, tisdag blå, onsdag
vit osv.
Dagen visas högst upp i fältet tillsammans samt dagens datum och
år.
Aktiviteten står skriven vid aktuell tid tillsammans med en symbol för
funktion. Du rullar med joysticken upp och ner mellan de olika
aktiviteterna och tiderna. Den aktuella raden blir upplyst och har en
svart ram.
Påminnelse som är inlagd visas som ett utropstecken, checklista visas
som en punktlista och fritext med en penna.´

Hur börjar jag använda Memo Comai®?
Du behöver ha en mobiltelefon som är kompatibel till Memo Comai och
ett telefon abonnemang hos en valfri leverantör.
Vad får jag om jag köper Memo Comai®?

Produkten Memo Comai® innehåller följande:
• Mjukvara på en CD som installeras i PC.
• Minneskort som installeras i mobiltelefon som är kompatibel.
• Manual för Memo Comai®.

•
•

Support som du kan kontakta enligt instruktion på hemsidan
www.comai.se
Uppdatering av aktuell version som sker antingen via återsändning av
minneskortet till Comai och/eller uppdatering via mail/webbb.

Teknisk kravspecifikation
PC:ns operativsystem måste vara Microsoft Windows 2000, XP eller NT. PC:n
ska vara uppkopplad till Internet för att det ska vara möjligt att sända
SMS/MMS.

