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Instellingen voor meldingen

Selecteer dit bij Instellingen|Alarmweergave.

Volledig scherm
Melding

Hoe moeten alarmmeldingen van HandiCalendar worden weergegeven?

Volledig scherm
(huidige

instelling)

Melding

(Als het scherm is 
ingeschakeld en
HandiCalendar actief is, 
wordt de alarmweergave
direct weergegeven)



Ondersteuning van afbeeldingen: 
myAbilia

Gebruik myAbilia om het afbeeldingenarchief aan te passen voor de Handi.

Ja
Nee

Heeft de gebruiker ondersteuning van afbeeldingen
nodig?

Zo ja, welke afbeeldingenbibliotheek?
Basisafbeeldingen

Badkamer
Kleren
Handi

School
Smileys
Overig



Spraakondersteuning

Ja
Nee

Moet spraakondersteuning (synthese) worden gebruikt?

Selecteer dit bij Instellingen|Synthetische spraak|Spraakondersteuningsinstellingen|Knop spraakondersteuning tonen.

Het is 
tien over vier

1. Druk op de knop voor 
spraakondersteuning om deze 
te markeren.

2. Druk ergens op om een 
beschrijving ervan te horen.

Koffiepauze



Kalenderweergave: bladeren

Selecteer dit bij Instellingen|Kalenderweergave.

Ja
Nee

Moet de gebruiker terug kunnen bladeren op de dag?

Moet de gebruiker vooruit kunnen 
bladeren vanaf de huidige dag?

Moet de gebruiker terug kunnen 
bladeren naar de afgelopen dagen?

Niet toegestaan
Ja, maximaal 6 dagen

Ja, onbeperkt

Ja
Nee



Kalenderweergave: activiteiten

Ja
Nee

Moet het tijdstip van de activiteit digitaal worden weergegeven?

Selecteer dit bij Instellingen|Kalenderweergave.

Ja
Nee

Moet de tekst van de activiteit worden weergegeven?



Activiteitsweergave

Ja
Nee

Moet de gebruiker een activiteit
kunnen bewerken?

Moet de gebruiker een activiteit
kunnen verwijderen?

Ja
Nee

Selecteer dit bij Instellingen|Activiteitsweergave.

Laatste kwartier als 5 
stippen
Digitaal aftellen



Activiteit toevoegen: standaardalarm

Selecteer dit bij Instellingen|Activiteit toevoegen.

Het alarmtype kan vervolgens per 
activiteit worden ingesteld.

Alarm (audiosignaal)
Stil alarm (stil)

Geen alarm (helemaal geen melding)

Wat voor alarm moet standaard worden geselecteerd? 



Activiteit toevoegen

Ja
Nee

Moet de gebruiker activiteiten kunnen toevoegen aan een begintijd die is verstreken?

Moet de gebruiker activiteiten toevoegen via de bewerkweergave
of via de stappen van wizard?

Via de bewerkweergave
Via de stappen van de wizard

Selecteer dit bij Instellingen|Activiteit toevoegen.

Bewerkweergave Stap voor stap



Een activiteit toevoegen via de 
bewerkweergave

Selecteer dit bij Instellingen|Activiteit toevoegen.

Moet de gebruiker het type activiteit kunnen
selecteren?

Ja
Nee

Welke vensters zijn beschikbaar als de bewerkweergave wordt gebruikt?

Moet de gebruiker een standaardactiviteit
kunnen selecteren?

Ja
Nee



Een activiteit stap voor stap toevoegen
Welke vensters zijn beschikbaar als de wizard wordt gebruikt?

Datum selecteren
Type activiteit selecteren

Standaardactiviteit selecteren
Foto selecteren

Geef activiteit een naam
Informatie selecteren

Verwijderen na
Afvinkbaar en Alarm selecteren

Herinneringen invoeren
Categorie selecteren

Eindtijd instellen

Selecteer dit bij Instellingen|Activiteit toevoegen.



Bewerkweergave

Selecteer dit bij Instellingen|Bewerkweergave.

Welke functies moet de bewerkweergave bevatten?

Datum
Eindtijd

Hele dag
Afvinkbaarheid
Verwijderen na

Categorie

Info
Herinnering
Alarmtype



Een functie koppelen aan een activiteit

Selecteer dit bij Instellingen|Infomenu.

Welke functies moeten worden 
weergegeven in het Infomenu en 
kunnen worden gekoppeld aan 
een activiteit?

Timer
Afbeelding

Spraakmemo
Notities

Checklist
Contactpersoon

Telefoon
SMS

Adres
Link

• Lees informatie wanneer nodig
• Niet nodig om te zoeken

Voorbeeld van een gekoppeld adres



Functies in het menu Kalender

Ja
Nee

Moet de gebruiker standaardactiviteiten en standaardtimers kunnen beheren?

Selecteer dit bij Instellingen|Kalendermenu.

Ja
Nee

Moet de gebruiker een timer kunnen gebruiken?

Moet de gebruiker kunnen zoeken naar activiteiten?

Ja
Nee

Moet de gebruiker nieuwe activiteiten kunnen toevoegen?

Ja
Nee



Kalenderweergave: tijdweergave

Analoge klok
Knop Activiteit toevoegen

Moet het datumveld van de agenda een analoge klok of een knop Nieuwe activiteit tonen?

Selecteer dit bij Instellingen|Weergave van tijd.

Moet een maand worden gemarkeerd met een symbool of een weeknummer?

Maandsymbool
Maandpictogram

Weeknummer
Geen

Weekdagkleuren
Geen weekdagkleuren

Moeten de dagen weekdagkleuren hebben?

Groen: maandag
Blauw: dinsdag
Wit: woensdag

Bruin: donderdag
Geel: vrijdag

Roze: zaterdag
Rood: zondag



Klokweergave
Moet het scherm een analoge of digitale klok hebben?

Selecteer dit bij Instellingen|Klokweergave.

Analoog
Digitaal

Analoog en digitaal



Weekweergave

Ja
Nee

Hoe moeten activiteiten worden weergegeven?

Moeten terugkerende activiteiten worden 
weergegeven?

5
7

Altijd tijd
Foto

Hoeveel dagen moeten worden weergegeven in
de weekweergave?

Selecteer dit bij Instellingen|Weekweergave.



Start timer

Selecteer dit bij Instellingen|Start Timer.

Moet de gebruiker standaardtimers
kunnen selecteren?

Ja
Nee

Moet de gebruiker tekst kunnen
toevoegen aan een nieuwe timer?

Ja
Nee

Moet de gebruiker een afbeelding
kunnen selecteren voor de nieuwe
timer?

Ja
Nee



Ter bevestiging voor de gebruiker (of anderen via myAbilia) dat de activiteit is 
voltooid

Afvinkbaarheid van activiteiten

Selecteer dit bij Instellingen|Standaardactiviteiten of wanneer de activiteit wordt toegevoegd.

Ja
Nee

Is het nodig dat de gebruiker
activiteiten kan afvinken?

Gereed

Rechtstreeks
toevoegen aan de 
standaardactiviteit

Of onthoud dat dit kan
worden geselecteerd
wanneer een activiteit

wordt toegevoegd



Standaardactiviteiten gebruiken
• Voorgeprogrammeerde activiteiten maken het makkelijker om activiteiten

toe te voegen
• Voorgestelde activiteiten kunnen stimulerend en motiverend werken

Bereid dit voor bij Instellingen|Standaardactiviteiten.

Welke standaardactiviteiten heeft de 
gebruiker nodig?

Het is ook mogelijk om functies te 
koppelen aan standaardactiviteiten. Zie 
Een functie koppelen aan een activiteit.



Standaardtimers gebruiken
• Voorgeprogrammeerde timers maken het makkelijker om timers toe te voegen
• Het is mogelijk meerdere timers tegelijk te laten lopen en ze te onderscheiden 

met namen en afbeeldingen

Bereid dit voor bij Instellingen|Standaardtimers.

Welke standaardtimers heeft de gebruiker nodig?



Alarm: alarmgeluid

Selecteer dit bij Instellingen|Alarmgeluid.

Hoelang klinkt het alarm (maximaal)?

Signaal (speelt eenmaal of maximaal 5 
seconden geluid af)

15 seconden
30 seconden

1 minuut
2 minuten
5 minuten



Instellingen voor 
wachtwoordbeveiliging
• Hiermee worden ongewenste wijzigingen in instellingen, 

standaardactiviteiten en standaardtimers verhinderd

Ja
Nee

Moet het menu Instellingen van 
HandiCalendar met een code worden 
beschermd?

Selecteer dit bij Instellingen|Pincode instellen.



Een hulpmiddel om veilig en 
onafhankelijk te zijn

Lees meer op www.abilia.com
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