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La desconeguda aplicació d'Android
que pot estalviar-te molts
maldecaps
L'historial de notificacions enregistra totes les alertes rebudes en les darreres 24
hores

Un mòbil Android | Pexels

Encens el telèfon mòbil, comproves les notificacions i, sense voler, les elimines. Ja no saps
quines novetats has rebut, quins missatges ni quines alertes. Vols tornar enrere, però ja no pots. És
massa tard. O no. Si el teu telèfon mòbil funciona amb el sistema operatiu Android 11 o amb
algun de posterior, aquest problema té solució.
[noticiadiari]2/239516[/noticiadiari]
Per la freqüència amb què els usuaris esborren per error les notificacions del seu
dispositiu, Google va incorporar la possibilitat de descarregar una aplicació, anomenada "Historial
de notificacions", que en fa un registre. Si bé, la gran majoria de gent desconeix que té a
l'abast aquesta meravella tecnològica, que pot salvar-la de molts maldecaps. No cal patir ara que
el sistema operatiu s'actualitzarà, perquè la nova versió beta d'Android 13 mantindrà l'eina.
L'historial de notificacions emmagatzema tot el que el telèfon intel·ligent mostra com una
notificació en les últimes 24 hores. En aquest marge de temps, l'usuari podrà recuperar els avisos i
comprovar de què es tractava. A més, permet veure els missatges que el remitent ha eliminat
després d'enviar-los.
https://www.naciodigital.cat/noticia/239672/desconeguda-aplicacio-android-pot-estalviar-te-molts-maldecaps
Pagina 1 de 2

A més d'instal·lar l'aplicació, és necessari dur a terme un procés de configuració una mica
complex. Primerament, cal accedir a l'app, a la configuració del sistema i donar-li permís per
accedir a les notificacions. Encara dins, s'ha d'activar la casella "verifica sempre la configuració" i
picar a "d'acord". A partir d'aquí, tancar l'aplicació i anar als ajustos del telèfon. Busca
"Aplicacions i notificacions" - "Accés especial d'aplicacions" - "accés a notificacions". Un cop
arribat a aquesta fase, només caldrà activar la casella "Historial de notificacions".
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