
Serveroppdatering på roommate3.no 
 Onsdag den 1. februar i tidsrommet 12.30 – 13.30
 Forventet nedetid er mindre enn 30 minutter
 Kontakt support@roommate.no for ytterligere 

 informasjon. 

Hovedfokus i denne oppdateringen:

 Lyd vises i aktivitetsoversikten

 Markering av avstilt sensor i aktivitetsoversikten 
 (sensor på pause når det er besøk på rommet)

RoomMate oppdatering den 1. februar 2023

Aktivitetsoversikten ligger bak info-symbolet  
på tilsynssiden og viser blant annet grafiske 
fremstillinger av ulik type bevegelse i boenheten. 
Vi har nå lagt til visning av lyd i den øverste 
grafikken. Bevegelse i seng vises med grønn 
farge mens lyd vises med blå farge. Standard 
innstilling viser bevegelse i seng og lyd samtidig, 

og man kan også velge å se kun bevegelse i seng 
eller lyd, som grafikken viser nedenfor. Utslaget 
indikerer hvor høy lyden har vært, eller hvor mye 
bevegelse det har vært. Det er mulig å zoome inn 
på et tidsintervall for å se mer detaljer i grafikken.

Aktivitetsoversikt med lyd

Eksempler: Utsnitt av den øverste grafikken i aktivitetsoversikten som viser bevegelse i seng (grønn farge) og lyd (blå farge)
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Når det er besøk i boenheten, for eksempel pleie, 
renhold eller familiebesøk, kan sensoren(e)  
avstilles (settes på pause) så lenge besøket  
varer. Når en sensor er avstilt vises ingen utslag  
i grafikken på aktivitetsoversikten.  

Avstilling markeres nå med et grønt vertikalt felt 
og et sensorsymbol med strek over, og bredden 
på streken viser varigheten (kan leses av på tids-
linjen nederst).

I tillegg er det gjort flere forbedringer samt forberedelse for skalering og fremtidig funksjonalitet.
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Markering av avstilt sensor i aktivitetsoversikten 

(Grafikken er illustrert og viser ikke reell data fra en boenhet)

Sensoroppdatering
RoomMate sensorene vil bli oppdatert fortløpende etter serveroppdatering 
med en ny Linux-distribusjon som i tillegg til sikkerhetsoppdateringer, vil 
inkludere den nye funksjonaliteten Aktivitetsoversikt med lyd. Sensorene 
blir oppdatert i bolker over de kommende ukene.


