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Test: Det krumme tv lever endnu

FamilyPlan app er en ny dansk app, der samler kalender, skoleskemaer, madplaner m.m.,
så man kan planlægge den travle hverdag nemt
Forlaget Fortuna er kendt for den populære FamilyPlan – en fysisk kalender, der samler familiens
aktiviteter ét sted.

Test: Zotac GeForce GTX
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Test: Gode funktioner – men jævn
billede

Nu har forlaget ført kalenderen ind i den digitale verden med en digital udgave, der fungerer som app

Test: Når du vil tæt på det ypperst

til iOS og Android.
“Ideen til en digital udgave opstod for ﬂere år siden, og siden da har vi arbejdet på at udvikle og
ﬁnpudse en løsning, der både udnytter de nye teknologiske muligheder og har den velkendte

Få styr på Kommando-linjen i
Windows 10

brugervenlighed og overskuelighed, der kendetegner papirudgaven af FamilyPlan” siger Frank
Guldhammer, medstifter og medejer af Forlaget Fortuna.

Hurtigt overblik

Test: Slank ZenBook med
ﬂipbar touchskærm

Test: Professionel helt ind til bene

Om timingen af FamilyPlan-appens lancering fortæller han: “Stort set alle har i dag en smartphone.
Den er kort sagt blevet en naturlig del af vores dagligdag og vi har den hele tiden med os. Tiden er
således moden til at lancere FamilyPlan-appen, så man i en travl dagligdag blot med et tryk på
telefonen hurtigt kan få overblik over hele familiens aftaler og aktiviteter.”

Find os på de sociale medier
I modsætning til de mange listebaserede kalender-apps på markedet, tager FamilyPlan-appen højde
for hele familiens dagligdag – lige fra skoleskemaer og hente/bringe kørselsordninger for børnene til
en indkøbsliste og ugens madplan. De enkelte moduler er integrerede og kædet sammen i én og
samme app, og når der sker ændringer i familiens aftaler, ved alle besked – også selvom familien er
spredt for alle vinde.

Test: Asus ROG Strix GTX
1080

“Hvis mor for eksempel ikke kan hente Magnus i børnehaven, som hun plejer om onsdagen, kan hun
tilknytte storebror eller far i stedet – og sørge for, at der bliver sendt en påmindelse til vedkommende.
På samme måde som papirkalenderen altid har haft sit fundament i virkelige og praktiske
problemstillinger, tager FamilyPlan-appen højde for den unikke dynamik, der er i hver familie.”
fortæller Karina Wolﬀ, medstifter og medejer af Forlaget Fortuna.
Hun uddyber: “Appen har en indbydende og overskuelig brugerﬂade, der er let at bruge for enhver.
Desuden kan enkelte personer tildeles roller – eller rettigheder. På den måde kan du give hvert
familiemedlem adgang til kalenderen, men samtidig undgå at dine private planer bliver delt med folk,
der måske kigger med over dit barns skulder.”
FamilyPlan-appen styrer p.t. op til 7 personer og kan allerede i dag hentes til iOS eller Android. Appen
kan prøves gratis i 30 dage, hvorefter prisen er 29 kroner/md pr. familie.
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