
Revisionshistorik HandiKalender 
 

Version 2.1.0 2017-06-07 

Kalender Man kan nu kategorisera sina aktiviteter med olika färger. Färgerna syns 

sedan både i dagsvyn och i veckovyn. 

Generellt Prestandaförbättringar för samtliga apparater 

Kalender Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att zoom inte alltid fungerade rätt i  

tidpelaren. 

Buggfix: Fixat en som gjorde att aktiviteter som skapades med veckovis 

återkommande varannan vecka inte stämde överens med det som visades 

på myAbilia. 

Generellt Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att bilder inte synkroniserades korrekt 

om applikationen ominstalleras. 

Buggfix: Fixat en bugg som resulterade i flera push notiser när aktiviteter 

synkroniserades. 

  

Version 2.0.4 2017-04-03 

Kalender Buggfix: Det gick inte att lägga till bild från kameran via Ändravyn. 

Gäller endast iPad-versionen. 

  

Version 2.0.3 2017-02-23 

Generellt Prestandaförbättringar för samtliga apparater 

GUI-förbättringar på iPad 

Kalender Buggfix: Det går inte alltid att scrolla i dagsvyn när man står på ”idag” 

Buggfix: Nu-knappen visades felaktigt i vecko- och månadsvyn 

Buggfix: Larmvyn kunde krascha ibland när man stängde den 

Buggfix: Årliga aktiviteter kunde försvinna om man ändrade dem. 

Buggfix: Larmljud fortsätter spela trots att man stänger larmvyn 

  

Version 2.0.2 2016-12-09 

Generellt Prestandaförbättring för iPhone. 

Röstanteckningar Förbättringar i GUI för Röstanteckningar samt buggfix som rättar till fel 

vid synkronisering av inspelad röstanteckning från myAbilia. 

Kontakter Buggfix: Det går att koppla kontakter till en aktivitet nu igen. 

Kalender Buggfix: Larmvyn stängs inte längre efter att man tittat på en kopplad 

bild i fullskärmsläge. 

  

Version 2.0.1 2016-11-03 

Generellt Grafiska förbättringar på framför allt iPad. Mindre förbättringar även på 

iPhone/iPod. 

Kalender Buggfix: Ikonen för vald kopplad funktion visades inte i knappraden i 

Ändravyn. 

  

Version 2.0.0 2016-10-29 

Generellt Fullt stöd för iPad 



Kalender Möjlighet att välja startsida mellan Listvy, Månadsvy och Veckovy. 

Knappen för att lägga till en ny aktivitet har placerats uppe till höger i 

datumfältet på samtliga visningsvyer och en Visa-knapp finns istället 

nere i knappraden. 

Buggfix: Ändring av återkommande aktivitet ledde till att aktiviteten 

försvann. 

  

Version 1.3.3 2016-09-19 

Generellt Anpassningar för iOS10. 

Förbättringar vid synkronisering. 

Kalender Buggfix: Låsta knappar för Extra info: Karta och URL. 

Buggfix: Krasch vid avcheckning av kopplad checklista. 

Buggfix: Problem med tillgång till Kamerarullen åtgärdade. 

Basaktiviteter Buggfix: Starttid på inlagd basaktivitet hamnade även som sluttid när 

man öppnade den i myAbilia. 

  

Version 1.3.1 2016-06-02 

Generellt Förbättrat norskt språkstöd. 

Buggfix: Tidpelaren fungerade inte korrekt på iOS7. 

Prestandaförbättringar. 

Kalender Buggfix: Det går inte att byta larmtyp på befintlig aktivitet 

Buggfix: Timers startar inte genom Larmvyn 

  

Version 1.3.0 2016-03-18 

Generellt Buggfix: Felaktigt datumformat på norska. 

Buggfix: Förbättrat stöd för äldre iOS-apparater. 

Kalender Nyhet: Tidpelarvyn har kommit till HandiKalender som ett alternativ till 

den traditionella listvyn. 

Kalender Ikonen för kvitterad/okvitterad visas i anslutning till aktivitetens bild. 

  

Version 1.2.2 2016-03-07 

Generellt Stöd för norskt språk och norska helgdagar infört. 

Kalender Buggfix: När man försökte stänga flertalet missade larm så rensades inte 

alltid listan korrekt. Det gör den nu. 

Buggfix: Appen fungerar nu för iOS7. 

  

Version 1.2.1 2016-01-26 

Kalender Buggfix: Aktiviteter med egenskapen ”ta bort efteråt” togs inte alltid 

bort. 

Buggfix: Idag-knappen visades inte alltid korrekt 

Buggfix: Diverse problem med nedladdning av röster åtgärdade 

Buggfix: Fel veckonummer visades 

Generellt Prestandaförbättringar vid synkning av stora mängder data. 

  

Version 1.2.0 2015-11-24 



Kalender Nyhet: Koppla checklista till aktivitet. Skapa checklistan i samband med 

att aktiviteten/basaktiviteten skapas eller ändras. (På Handi Web kan man 

skapa separata checklistor som där kan kopplas till aktiviteter.) 

Nyhet: Koppla timer till aktivitet. Skapa timer eller välj bastimer i 

samband med att aktiviteten/basaktiviteten skapas eller ändras. 

När man lägger in återkommande aktivitet går det nu inte att stega förbi 

slutdatum utan att först välja ett (Nästa-knappen är gråad). 

Inställningar | Info-

menyn 

Checklista och timer är tillagda och förvalda i Info-menyn. 

Generellt Larmljud i komprimerat format. 

  

Version 1.1.0 Ca 2015-10-01 

Generellt Buggfix: Fel i samband med rättigheter åtgärdade. Tydligare 

felmeddelanden inlagda. 

Mindre uppdateringar i utseende av appen. 

Kalender Nyhet: En notifieringssymbol visas nu på meny-ikonen när man har 

missade larm. 

Nyhet: Man kan nu välja mellan Analog, Digital och Analog & Digital 

klocka i Klockvyn. 

Buggfix: Fel i samband vid kvittering av larm åtgärdade. Ibland kunde 

kvitterade/sedda larm ligga kvar som missade. 

Något större helgdagsikoner i toppfältet. 

Större skillnad på symbol för kvitterad och okvitterad aktivitet. 

Annan symbol för ”Välj bild” i stegvis inmatning. 

Nya ikoner för ”Datum” och ”Heldag” i Ändravyn. 

I Veckovyn är passerade aktiviteters bilder mer transparenta. 

I Veckovyn är det tydligare markering av vald dag. 

Svart text på gul bakgrund (fredag). 

Inställningar Nyhet: Applikationen levereras numera utan röster, detta för att minska 

ner på appens storlek. Istället har en sida för nedladdning av (flera) röster 

lagts till under Inställningar. 

  

Version 1.0.3 2015-06-23 

Generellt Nyhet: Stöd för iOS 8.3. 

Bildarkiv Buggfix: Problem vid synkronisering av bilder åtgärdade. 

Buggfix: Ikonen på mappen ”Mobilbilder” visades i Bildarkiv. Åtgärdat. 

Kalender Buggfix: Krasch vid hantering av Basaktiviteter åtärdade 

Buggfix: Synkroniseringsfel av röstanteckningar åtgärdade 

Buggfix: Autokorrigering aktiverat på felaktiga fält åtgärdat 

Buggfix: Kontakt visades utan bild i Aktivitetsvyn om det var taget som 

Foto med kameran, åtgärdat. 

  

Version 1.0.2 2015-04-15 

Generellt Buggfix: Språkförbättringar i användarsystemet 

  

Version 1.0.1 2015-02-05 

Generellt Buggfix: Uppdaterade språkfiler på norska. 

  

Version 1.0.0 2015-01-13 



Generellt Första versionen släpps på App Store. 

 


