Brugervejledning FESTIVITAS

Intro:
Denne APP er tænkt som et redskab til alle der har behov for at huske fødselsdage, bryllupper
af enhver art, jubilæer, samt andre festdage man har, plus alle de andre oplysninger forbundet
med dette.
Du kan her taste de oplysninger som du måske ikke kan huske, men har stort behov for at vide
alt om.
APP’en findes i øjeblikket kun til Android mobilphones, men der udvikles i øjeblikket til IoS, så
den også kan tilgås fra I-phone’s.
Der findes indeværende års oplysninger, samt når året er omme, sidste års oplysninger plus
indeværende års oplysninger.
Billedet ’indeværende år’ kan ’scrolles’ horisontalt og delvis vertikalt og billedet ’sidste år’ kan
’scrolles’ både vertikalt og horisontalt (Første felt (Navn/KaldeNavn) er dog låst og kan ikke
’scrolles’ horisontalt.
Mht. adgangssystemet, så er det ikke beskrevet her men kun på selve billedet ’FESTIVITAS
ADGANG’ i systemet, af hensyn til sikkerheden.

Om FESTIVITAS:
Her er en kort forklaring til FESTIVITAS.
Når man trykker på App’en ’FESTIVITAS’ kommer man ind på det første billede benævnt
’FESTIVITAS’.
Der er to knapper på dette billede.
Den første er;
’FESTIVITAS OPRET/RET/VIS’
hvor man kommer ind på oplysningsbilledet.
Den anden er;
’Tast Password’
som kun skal benyttes, hvis man ønsker at der skal være Password på.
Password kan kun oprettes inde fra systemet.
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Når du starter, behøver du altså kun at trykke på tasten
’FESTIVITAS OPRET/RET/VIS’
og du kan begynde at taste oplysninger.

FESTIVITAS OPRET/RET/VIS:
Dette er billedet hvor det hele foregår.
Her kan du oprette personer, rette oplysninger eller tilføje oplysninger eller du kan vise alle
tastede oplysninger.
Du skal huske at oprette Navn/KaldeNavn, Festart og Fødselsdato (Alder oprettes
automatisk, hvis Festart/datoen er en Fødselsdag) som det første og derefter kan alle de
andre oplysninger indtastes efter behov.
Der kan indtastes flere navne/oplysninger end billedet angiver. Tryk på ’PILNED’,
’PILOP’ og ’PILTILBAGE’ for at taste mere.
Når alle oplysningerne skal gemmes kan der trykkes ’GEM’ eller hvis billedet forlades
gemmes alt automatisk.
Der er også flere forskellige ’knapper’ alt efter om man ønsker noget/alt slettet.
Hvis du ønsker at slette noget for et enkelt navn, kan du trykke kort på tasten ’SLET ALT
EFTER NAVN’ så slettes alt efter ’Alder’ for det Navn det drejer sig om og ønsker du alt
slettet inkl. Navn/KaldeNavn, så hold knappen ’SLET ALT EFTER NAVN’ nede i 5 sek.
og al indtastet data (inkl. Navn/KaldeNavn-Festart-Dato-Alder) for navnet er slettet.
Samtidig er der en ’knap’ som fører en over på ’FESTIVITAS ADGANG’. Knappen
hedder ’OPRET PASSWORD’.
Når året er omme føres alle oplysningerne over på et andet billede som først vises der. Der
vil så stå både indeværende og sidste års oplysninger og alt efter FESTART for
indeværende år, vil samtidig være slettet og du er klar til at taste nye oplysninger ind.
Hvert år erstattes ’SIDSTE ÅR’ med indeværende år, så du altid har to års oplysninger
liggende.

FESTIVITAS ADGANG:
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På dette billede oprettes adgangen til FESTIVITAS, så ingen andre har adgang til
personoplysningerne, men du kan fint operere systemet, uden adgangssystemet.
Hvis du ønsker at adgangssystemet skal være aktivt, så taster du en 4 cifret talkode to gange
og derefter GEM.
Nu er adgangssystemet oprettet, så når du forlader billedet skal der tastes på ’Tast
Password’ hver gang du vil ind på billedet ’FESTIVITAS OPRET/RET/VIS’
og ændre oplysninger. Andre oplysninger om ADGANG findes inde i systemet.

FESTIVITAS SIDSTE ÅRS DATA:
Her vises alle de oplysninger du tastede ind ’sidste år’ for at du kan gå tilbage og se hvad
der skete.
Der kan ikke tastes eller ændres nogen oplysninger på dette billede, som skifter automatisk
hvert år.

Om App’en og NEMITA
App’en FESTIVITAS er udviklet til alle og er en god hjælp til at huske samtlige ’fester’ som
kan tastes ind på et billede i telefonen, som alle jo har på sig.
App’en er udviklet til Android 4.3 og nyere, med 4,7” skærm eller større. App’en fungerer
muligvis på andre enheder og med en mindre skærmstørrelse.
Udviklet af: NEMITA/PS, Herning/DK til Android.
E-mail: nemitaps@outlook.com
AppNavn: FESTIVITAS
VersionsNavn: FESTIVITAS30
_______________________________
©Copyright: NEMITA/PS, 2018 Herning DK
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Ansvarsfraskrivelse:
DENNE SOFTWARE LEVERES ’SOM BESET’
UDVIKLEREN ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER
TILFÆLDIG BRUG AF APP’EN ELLER FØLGESKADER OG ANDRE
HELBREDSMÆSSIGE FØLGER DER EVT. MÅTTE OPSTÅ.
APP’EN ’FESTVITAS’ ER UDELUKKENDE BASERET PÅ BRUGERENS EGET
ANSVAR.
Alle rettigheder forbeholdes
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