
 

30 dagers demo-lisens MemoAssist  
 

MemoAssist er en kalenderapp for iOS (iPhone, iPad og Apple Watch) som du kan bruke til å gi deg 

oversikt, struktur og påminnelser om hendelser i løpet av dagen. Du kan legge til bilder, tekst og lyder til 

hver hendelse. 

Demoversjon er en fullverdig lisens som du har gratis i 30 dager. Etter 30 dager må du fylle inn Apple ID for å 

aktivere ett evt. kjøp. Se mer under last ned.  

Demoversjonen kan ikke installeres på Apple Watch men på både iPhone og iPad minimum v.12.4. 

Data lagres i brukerens egen icloud-konto (hvis du bruker icloud). Utvikler har ikke tilgang til disse dataene. Brukeren 

administrerer sine egne data og kan slette filer på egen iCloud. 

Etter prøveperioden kan du enten oppgradere direkte inne i appen, eller ganske enkelt slette appen og kjøpe 

fullversjonen direkte gjennom din Hjelpemiddelsentral/Advania. Hvis du har brukt icloud - kommer innholdet i 

prøveversjonen automatisk til "fullversjonen" ettersom de bruker samme icloud-lagring. 

Både bruker og data er helt anonymt.  

Last ned 30 dagers demo-lisens 

1. Gå til https://no.memoassist.com/ på din Apple enhet. 

2. Trykk på «Last ned gratis prøveversjon». 

3. Trykk på «hent». Trykk på «Installer». 

4. Legg inn passordet for din Apple ID. 

5. Du har nå MemoAssist i 30 dager. Du ser under «Innstillinger» og  

«Licens» når den utgår.  

6. Fyll inn «Navn» samt bilde hvis du ønsker 

https://no.memoassist.com/


 

Mer om MemoAssist 
 

Video som viser MemoAssist. Dansk tale. 

https://vimeo.com/332993371 

MemoAssist er basert på en tom kalender hvor du selv 

legger inn hendelsene du trenger. I hvert tilfelle kan du 

sette inn bilder fra fotomappen, kamerarullen eller ta 

bilder direkte med appen. Ta opp lyd, sett tittel, 

tekstbeskrivelser, velg varighet, repetisjon og 

advarselslyd. Du kan lage trinnvise guider som består av 

bilder, lyd og tekst for hver av aktivitetene. 

Målgruppen 
MemoAssist kan være et godt verktøy for deg som 

trenger oversikt, struktur, forutsigbarhet og påminnelser 

i hverdagen. Det kan gjelde personer med ADHD, 

autismespekterforstyrrelser og personer som har 

vanskeligheter med konsentrasjon og hukommelse.  

Appen har en nøytral layout og passer for alle aldersgrupper. Det er fleksibelt, og du legger til alt innholdet 

selv, noe som gjør det enkelt å tilpasse seg individuelt behov. 

Følge opp MemoAssist bruker / Fjernstyring. Appen kalles MemoRemote.  
MemoRemote brukes til å fjernkontroll MemoAssist Premium. Med MemoRemote kan du lage hendelser 

og guider, følge hendelser - bli varslet hvis en hendelse på MemoAssist Premium er savnet. Du kan 

fjernstyre så mange MemoAssists Premium du trenger - alt gratis. 

Du finner alt av informasjon om MemoAssist på følgende steder; 

1. Hjelpemiddeldatabasen 

https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r11x.asp?linkinfo=61617&newsid=6427&apostid=875 

2. Statped  

https://www.statped.no/laringsressurs/sammensatte-larevansker/memoassist/ 

3. MemoAssist 

https://memoassist.com/ 

4. App Store 

https://apps.apple.com/no/app/memoassist-premium/id436689262?l=nb 

 

Med vennlig hilsen / Kind regards, 

Torbjørn Ulgenes 
Office  Manager Tønsberg 
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