
Funktioner i Mobilize Me og PlaNet

Vores værktøjer er i udgangspunktet bygget til at opveje for de samme udfordringer. Alligevel adskiller de sig fra 
hinanden ift,. hvordan vores brugere foretrækker at interagere med dem. I dette dokument vil vi gennemgå,  hvilke 
funktioner der adskiller de to værktøjer, og hvilke de har tilfælles.  

Støttepersoner
For begge værktøjer er det gældende, at man kun betaler for en brugerlicens. Herudover er det muligt at tilknytte 
et ubegrænset antal støttepersoner. For brugere af Mobilize Me vil det ofte være forældre, søskende, lærere og 
bostøtter, der tilknyttes som støttepersoner. En bruger af Mobilize Me har ofte behov for en høj grad af støtte ift. 
planlægning, og derfor er støttepersoner vigtige for brugen af Mobilize Me. 

Brugere af PlaNet er ofte mere selvstændige, end brugere af Mobilize Me, og mange af PlaNets brugere står selv for 
en stor del af planlægningen. PlaNet indeholder derfor et kommunikationsmodul, som gør det muligt for brugere og 
støttepersoner at kommunikere omkring aktiviteter. På den måde støttes brugeren i sin planlægning, samtidig med 
at han/hun selv kan tage ansvar.  

Det visuelle
Mobilize Me er et mere visuelt værktøj end PlaNet, og henvender sig primært til de brugere, som har brug for 
konkrete billeder og piktogrammer for at gennemføre aktiviteter. Derfor er der forskel på, hvilke muligheder du har 
i værktøjerne, når du indsætter billeder. 

Billedfunktioner Mobilize Me PlaNet

Brug af egne billeder X X

Indbygget Googlesøgning X

Indbygget piktogramarkiv X

Funktioner under aktiviteter Mobilize Me PlaNet

Brug af skabeloner, som gør det muligt at samle og 
genbruge aktiviteter. X
Muligt at gemme aktiviteter som ”favoritter”, så de 
kan genbruges. X

Inddeling af aktivitet i underaktiviteter X

Oprettelse af aktiviteter
Vi ved, at det skal være nemt og hurtigt at få styr på planlægningen. Derfor indeholder værktøjerne forskellige 
muligheder for at optimere processen. I Mobilize Me er det muligt at opdele en aktivitet i en række underaktiviter, 
og på den måde tilpasse planen efter brugerens behov for detaljering. 



Støttefunktioner Mobilize Me PlaNet

Notifikationer der popper op på brugerens device. X X
Visuelle tidsmarkører, som viser hvor lang tid der er 
tilbage af en aktivitet X X

Timetimere (et visuelt ur) X

Huskelister - visuelle afkrydsningslister X

Mulighed for at tildele aktiviter forskellige farver X X
Forskellige tidsfunktioner, som fx gør det muligt for 
støttepersoner af lave aktiviteter, som ikke er fastlå-
ste på bestemte tidspunkter.

X

Støttefunktioner
Værktøjerne indholder forskellige støttefunktioner, der på forskellige vis hjælper brugeren gennem sin plan. 
Brugerne af Mobilize Me har typisk større behov for at guides og motiveres, hvor PlaNets brugere oftest har brug for 
at føle sig mere selvhjulpne.  


