Handicalendar

Uw dagelijkse routine beheren - iOS / Android
HandiCalendar is een hulpmiddel dat u helpt
te weten wat er moet gebeuren en zorgt ervoor
dat u aan de slag kunt. Het zelfstandig kunnen
uitvoeren van verschillende activiteiten leidt vaak
tot een groter gevoel van zelfvertrouwen.

Hulp om uzelf te herinneren
Takenlijsten werken als een ondersteuning de zaken
op een rijtje te houden. U kunt takenlijsten koppelen
aan uw activiteiten, zoals wat u naar school of sport
moet meenemen, en dus kunt u er zeker van zijn
dat u niets bent vergeten. U kunt ook herinneringen
ontvangen voordat een activiteit begint, als een geluid
of een trilling.
Alles onder controle houden
HandiCalendar biedt een app voor Apple of Android
Watch. Door deze te gebruiken, kunt u een lijst met
activiteiten van de dag bekijken via afbeeldingen en
ondersteuning voor visuele tijden. Met de Apple Watch
hebt u een permanent overzicht van uw activiteiten,
zelfs als uw mobiele telefoon niet in de buurt is.

De kalender geeft u een overzicht van uw dag, week
en maand. U ontvangt een duidelijk alarm wanneer de
activiteiten beginnen en eindigen. U kunt afbeeldingen
gebruiken en de tekst voorlezen met spraaksynthese.
Aan elke activiteit kunt u aanvullende informatie
koppelen, zoals een takenlijst of een telefoonnummer.
Dit geeft u onmiddellijk toegang tot alle informatie die
u nodig hebt wanneer de activiteit begint.
Als u een Apple Watch bezit, kunt u uw activiteiten
ook bekijken wanneer uw mobiele telefoon niet
beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens een training,
tijdens een lezing of tijdens een vergadering. Zo bent
u altijd in staat om een overzicht te hebben van uw
dag en toekomstige activiteiten.
Duidelijk overzicht
U kunt selecteren hoe u uw activiteiten wilt laten
weergeven, in een lijstweergave of in een tijdkolom.
In de tijdkolom worden gedurende de dag verlichte
stippen weergegeven, die u een duidelijk overzicht
geven hoeveel van de dag is verstreken en hoeveel
van de dag resteert.

Eenvoudig te begrijpen en beheren
De activiteiten kunnen worden weergegeven via
afbeeldingen en tekst, waardoor u eenvoudig kunt
begrijpen wat u moet doen. U kunt eenvoudig uw
eigen activiteitssjablonen maken en beheren met
behulp van afbeeldingen, tijd en takenlijsten voor
terugkerende activiteiten, waardoor u tijd bespaart en
een duidelijke structuur voor uzelf creëert.
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Ondersteuning op afstand
Via de MyAbilia-webservice kunt u of een familielid
elke computer gebruiken om uw kalender, uw foto’s
en uw checklists te beheren. Door myAbilia te
gebruiken, kunnen uw familieleden ook zien of uw
activiteiten zijn uitgevoerd. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
nagaan of u uw medicatie hebt ingenomen. Dit creëert
een groot gevoel van veiligheid voor zowel u als uw
familie. myAbilia werkt ook als een back-up voor al
uw gegevens.
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