
Smartlist Hjelp v.2.4.5 

Velkommen til SmartList hjelp. Her vil du forhåpentlig vis få svar på 

det du lurer på, og hvis ikke, kan du sende en melding til 

kajac123@yahoo.com 

 

Innhold: 

1. Systemkrav 

2. Bruke SmartList 

3. Oppgradere SmartList 

4. Legge til/fjerne notater 

5. Importere notater fra tidligere versjoner 

 

 

1. Systemkrav: 

SmartList krever følgende av din datamaskin: 

 Windows XP eller nyere. 

 Microsoft .NET Framework 3.5 

 2 MB harddiskplass (ekskludert  Frameworks filer) 

 

 

2. Bruke SmartList 

SmartList er et enkelt notatprogram som dukker opp i form av en Sidebar.  

Programmet er praktisk, og enkelt å bruke. 

 

2.1 Oversikt    1. Gå til redigeringsmodus 

     2. Notater som er lagret 

     3. Hovedmenyen 

4. Lagre notater 

(grønn notatlapp) 

5. Notater klare til å skrives i. 
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2.2 Kommandoer 

Klikk på SmartList-logoen for å gå til redigeringsmodus. Når du er i redigeringsmodus, er huskelappen 

grønn. Klikk igjen for å lagre, og gå tilbake til visningsmodus. Huskelappen blir da gul for å indikere at 

notatene er lagret. 

Du kan alternativt bruke menyen til å redigere og lagre 

 

Hvis det er for få notater, kan du klikke på utvidelsesknappen (”<”-knappen) for å få flere ruter.  

Du kan også bruke minimeringsknappen (”>”-knappen) for å minimere programmet helt inntil siden.  

 

2.3 Meny 

Klikk på Menyknappen (fig. 2.1.1) for å vise menyen 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver programmet = Hvis programmet blir grått, eller programmet er ute av syne, kan du bare 

klikke på Aktiver programmet for å hente det frem 

 

Importer notater fra SmartList 2.0-2.3 = Hvis du har notater fra SmartList 2.0 og opp til 2.3, må du 

importere de gamle notatene inn i nye SmartList hvis du vil bruke dem 

 

2.4 Statusikon 

 
Du kan bruke statusikonet til å hente opp SmartList når som helst, eller avslutte det. 

 

 

3. Oppdatere SmartList 

Før du oppdaterer SmartList, må du avslutte SmartList. Dette kan du gjøre via statusikonet 

 

4. Legg til/fjerne notater 

Å legge til notater er enkelt. Bare gå til redigeringsmodus, og skriv notatene. For å slette, visker du ut 

teksten og lagrer. 

 

5. Importer notater fra tidligere versjoner. 

Hvis du har notater fra SmartList 2.0 og opp til 2.3, må du importere de gamle notatene inn i nye 

SmartList hvis du vil bruke dem. Dette gjør du via menyen. 

 


