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Til dig der vil have avanceret 
tidsstøtte i en enkel kalender.

HandiKalender til iOS   
Et tids- og planlægningshjælpemiddel til din 

iPhone eller iPod Touch

KOGNITION



 

HandiKalender til iOS

> ARTIKELNUMMER: 706380

> BESØG VORES HJEMMESIDE  og se flere billeder, film og find mere information

Abilia Aps, Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum, Danmark

Phone +45 70 22 98 08  |  info@abilia.dk |  www.abilia.dkVe
r.2

4.
10

.2
01

4

HANDIKALENDER

HandiKalender er et tids- og planlægnings-
hjælpemiddel til din smartphone. Den er til dig der 
ønsker avanceret tidsstøtte i en simpel kalender.

Handikalender har påmindelser med kvittering, det 
giver dig fuld kontrol over alle dine aktiviteter. Du 
kan se, hvor lang tid der er til en aktivitet, og hvor 
længe den varer ved hjælp af kvartursprikkerne. 
Kvartursprikker hjælper dig til at se tiden i stedet for 
selv at skulle regne den ud.

HandiKalender bygger på Handi; et kognitivt 
hjælpemiddel der har eksisteret siden begyndelsen 
af år 2000.

FORDELE MED HANDIKALENDER TIL IOS

Med HandiKalender kan du…

• visualisere aktiviteter og tid med billeder og 
symboler

• se tiden tælle ned med prikker

• få tekst læst op med talesyntese

• få tydelige alarmer på start- og sluttid

• lægge aktiviteter ind på en enklere måde

• bruge forprogrammerede aktiviteter og timere

• vælge om aktiviteter skal kvitteres, for bedre 
hukommelsesstøtte og tydeligere påmindelser 

• knytte vigtig information til aktiviteten, fx i 
form af telefonnummer, notater eller en indtalt 
besked.

HVORDAN FÅR JEG HANDIKALENDER?

1. For at få adgang til HandiKalender skal du først 
oprette en HandiWeb-konto, ved at sende en mail til 
info@abilia.dk. Det er gratis i en 4-ugers testperiode. 

2. Download HandiKalender fra AppStore og prøv 
en komplet version af programmet i 4 uger.

3. For at fortsætte med at bruge HandiKalender 
efter 4 uger, skal man købe en licens hos Abilia. 

Se www.abilia.dk

HANDI WEB

Handi Web er en gratis webtjeneste til Handi 5. 
Med Handi Web kan du håndtere kalender og 
billedarkivet fra computeren. Ved at give andre 
adgang til Handi Web kan du få hjælp til kalenderen 
fra en støtteperson eller pårørende.

KOMPATIBILITET

Udviklet for iPhone og iPod Touch 

Kræver iOS 7.0 eller senere

Aktivitetsoversigt med 
nedtælling af resterende tid


