HållKoll
Kalender
I appen HållKoll är kalender, checklista och
timer fristående men kan kopplas ihop.
Genom att koppla checklistor och timer till
händelser och aktiviteter i din kalender så får
du bättre koll på vad som ska göras och när.
Bjud in stödpersoner som kan stötta.

Kalender - Lägg in händelser och påminnelser med bild, checklista,
timer, text och kontaktpersoner.
Timer - Timern visar visuellt tiden, ställ in antalet minuter och
starta nedräkningen. När tiden har räknats ned ljuder en larmsignal.
Genom att skapa en timermall kan du återanvända timern och
koppla den till en händelse i kalendern.

Vanlig
kalender med
ovanliga
funktioner

Checklista - I checklistan är det möjligt att lägga in obegränsat antal punkter, välja en bild
och ge den en rubrik. För att återanvända checklistan sparas den som en mall. Det är
möjligt att ha flera checklistor aktivt samtidigt tex inköpslistor eller att-göra listor.
Stödpersoner -Stödpersoner kan ladda ned HållKoll appen och får en spegel av
användarens HållKoll. Användaren kan bjuda in 5 st stödpersoner. Stödfunktionen är
perfekt för den som har anhöriga, medarbetare, assistenter eller andra som vill stötta.

Ladda hem till din smartphone och prova
Gratis under 30 dagar!
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KALENDER
Kalendern är tydlig och har få inställningar
Kalendern innehåller 4 olika kalendervyer, månadsvy,
veckovy, dagvy samt listvy. I startvyn visas dagens alla
händelser. Det går att lägga in bilder, text, checklista och
timer i kalendern. Du kan enkelt lägga till en ny händelse
genom att trycka på det gröna pluset. Genom att välja en
kulör på en händelse blir den förtydligad och förstärkt.
Upprepa händelsen dagligen, varje vecka, varannan vecka,
varje månad och en gång om året. Det är möjligt att lägga till
fritt antal påminnelse som larmar före händelsen. När tiden
är inne för en händelse så ljuder en signal och en händelse
lägger sig främst i smartphonens display. Genom att bekräfta
händelsen så tystnar signalen. Gå tillbaka till dagvyn eller starta en automatiserad timer som räknar
ned till händelsens slut.

TIMER (tidsstöd)
Timern är bra för dig som har svårt med tidsuppfattningen och
behöver ett visuellt stöd.
I timern visar visuell tidsnedräkningen, ställ in antalet minuter och start.
När tiden har räknats ned ljuder en larmsignal. Genom att skapa en
timermall kan du återanvända timern och koppla den till en händelse i
kalendern. Skriv en rubrik, lägg in en bild, välj en kulör och göra en
beskrivande text till timern.

CHECKLISTA
Bocka av det som du har gjort och ha koll på vad som ska göras.
Lägg in obegränsat antal punkter, ge checklistan en kulör, välj en bild
och ge den en rubrik. För att återanvända checklistan kan du spara den som
en mall. Checklistan kan kopplas till kalendern. Det är även möjligt att skapa
en checklista direkt i kalendern. I översikten ser hur du många punkter som
kvar att bocka av i vald checklista.

STÖDPERSON
Skönt att kunna dela kalender, checklista och timer med flera
Bjud in upp till 5 stödpersoner, stödpersonerna kan lägga in händelser i kalender, skapa nya
checklistor och timers som visas i din HållKoll app. Din stödperson måste ha samma plattform som du
använder dvs iOS eller Android.
Plattform
Android:
iOS:

Produktnamn
HållKoll Premium
HållKoll Premium
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