
Revisionshistorik Handi5 

Version 5.3.7 2017-12-05 

Kalkylator Nyhet: Handi5 kalkylatorapp. 

Kamera Lagt till blixt och möjlighet att växla mellan front- och bakkamera. 

Prisräknare Tagit bort gamla sedlar och mynt i svensk version. 

Inställningar Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att kodskydd av Android-inställningar 

inte fungerade i Handi L825 och HandiOne+. 

Kontakter Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att kontakter inte synkades mellan google 

konto och Handi korrekt. 

Inställningar Buggfix: Fixat en bugg i layouten för ”Om Handi”. 

 

 

Version 5.3.6 2017-10-03 (Släpptes aldrig för nedladdning utan enbart för HandiOne) 

Kamera Nyhet: Handi5 kameraapp. 

Generellt Ändrat standardspråk från Svenska till Engelska. 

Generellt Anpassningar för HandiOne.och HandiOne+ 

 

 

Version 5.3.5.5 2017-09-04 

Hemskärm Buggfix: Fixat en krasch när man ändrade objekt på hemskärmen. 

Hemskärm Buggfix: Fixat en krasch i hemskärmen som kan ske när kamerappen 

avinstalleras. 

Generellt Tagit bort uppdateringsfunktionen för modeller som kör Android version 

lägre än Jelly Bean.  

 

 

Version 5.3.5.4 2017-07-05 

Kalender Buggfix: Fixat en krasch när standard larm ska läsas ut på vissa enheter. 

Kontakter Buggfix: Fixat en krasch som kan ske när en kontakt flyttas. 

Spelaren Buggfix: Fixat en krasch som kan ske när mappar saknas i media mappen. 

Inställningar Buggfix: Fixat en bugg som gjorde att Android inställningar var låst trots att 

Demo licensen hade gått ut. 

 

 

Version 5.3.5.3 2017-05-17 

Generellt Enheten loggas nu ut om inloggningsuppgifterna ändras på myAbilia. 

Backup För de enheter som är inloggade på myAbilia så backas den data som backas 

upp av myAbilia inte längre upp lokalt. 

Bildarkiv Fixat så att bilder som tas bort via Androids galleri inte tas bort på myAbilia. 

Generellt Fixat en bugg som gjorde att talsyntesen läste upp olika tid för digital och 

analog. 

Kalender Fixat en bugg i genvägen för månadsvyn. 

Generellt Tagit bort den extra titerlraden på enheter som kör Android 7.0. 

Album Fixat ett problem som ledde till att album sidor visade information från 

föregående sida.. 

MMS Fixt så att visningen av bild ser bättre ut. 

MMS Fixat en bugg som gjorde att man inte kunde ta emot mer än 1000 mms. 



SMS Fixat en krasch som gjorde att sms appen kraschade om man inte hade ett 

SIM-kort. 

Kalender Fixat så att standard larmljud används om inget larmljud hittas. 



Version 5.3.5.2 2017-03-10 

Kamera Fixat en bugg som gjorde att det inte gick använda kamerabilder i 

aktiviteter på vissa enheter. 

MMS Fixat en bugg som gjorde att användare med många mms fick problem 

att visa nya mms. 

Version 5.3.5.1 2016-09-30 

Prisräknaren Nyhet: Nya svenska sedlar och mynts har lagts till: 1kr, 2 kr, 5kr, 100 kr 

och 500 kr. 

Alarm Buggfix: Löst en krasch som sker när användaren har tagit bort alla 

inlagda larm ljud. 

Kalender Buggfix: Fixat ett krasch som sker när felaktiga bastimers skickas från 

myAbilia. 

Generellt Buggfix:Fixat en krasch som sker i samtalsvyn på vissa enheter. 

Version 5.3.5 2016-09-01 

Kalender Man kan nu kategorisera sina aktiviteter med olika färger. Det är både 

möjligt att färgkategorisera basaktiviteter och vanliga aktiviteter. 

Färgerna syns sedan både i dagsvyn och veckovyn. 

Kalender Nu behöver man inte trycka på en knapp i aktivitetsvyn för att komma till 

en kopplad checklista utan den visas direkt i aktivitetsvyn. 

Kalender Tidigare så visade antingen ikon för påminnelse eller ikon för larm i 

dagsvyn och aktivitetsvyn. Nu går det att se både information om 

påminnelse och larm på samma gång. 

Kalender Nu visas månadsymbol även i veckovyn. 

Generellt Nu synkas anteckningar och röstanteckningar med myAbilia. Det innebär 

också att de kan kopplas till aktiviteter via myAbilia. 

Generellt Det klassiska verktygsfältet har blivit översatt till Norska, Danska och 

Engelska. 

Generellt Nu står det inte längre ”Handi Web” i Handi, utan ikoner och texter har 

ändrats till myAbilia. 

Hemskärm Album och Foton har fått olika ikoner på hemskärmen. 

Inställningar Det är nu möjligt att kodskydda Android-inställningar även i nyare 

versioner av Android. Funktionen har blivit testad till och med version 

6.0.1. 

Inställningar Det går nu att ställa in Handi som enhetsadministratör vilket gör det 

svårare att avinstallera av misstag. 

Inställningar I Handi inställningar kan man se vad som har synkats/inte synkats. 

Denna funktion är i första hand till för felsökning genom Handi-

supporten. 

Inställningar Det är möjligt att ladda hem rösten Emil som kan användas för 

talsyntesen. 

Inställningar Det klickbara området för checkbockar i inställningsvyn för påminnelser 

har ökats. 

MMS Buggfix: Löst en krasch som kunde ske när MMS utan text skulle 

hanteras. 

Album Buggfix: Löst en krasch som sker vid byte av namn på album. 

Kalender Buggfix: Löst en bugg som gjorde att det inte gick att flytta aktiveter med 

påminnelser utan att påminnelserna togs bort. 

Checklista Buggfix: Löst en bugg som gjorde att nya checklistor inte alltid fick 

korrekt nummer. 



Version 5.3.4.7 2016-07-01 

Prisräknaren Nyhet: De gamla ogiltiga svenska sedlarna har tagits bort: 20 kr, 50 kr 

och 1000 kr. 

Version 5.3.4.6 2016-05-02 

Generellt Buggfix: Fixat synkproblem mellan MEMOplanner och Handi5. 

Kalender Buggfix: Larmljud som är försenade på grund av telefonmodellen ska 

numera spela hela larmtiden. 

Version 5.3.4.5 2016-04-15 

Generellt Buggfix: Ny version av Acapela SDK. En del enheter av nyare modell 

har uppvisat problem med föregående version. 

Version 5.3.4.4 2015-12-02 

SMS Buggfix: En del enheter av nyare modell har uppvisat problem med att 

återställa SMS från backup. 

Generellt Buggfix: Felmeddelande om att Handi stoppats kunde plötslig visas och 

orsakades av att synkningen mot HandiWeb hängt sig.  

  

Version 5.3.4.3 2015-11-04 

Generellt Förbättring: Anpassningar för att fungera optimalt med Android version 

6.0. 

Kalender Förbättring: På ett par telefonmodeller spelades inte alltid larmljudet upp 

korrekt varje vid varje larm.  

  

Version 5.3.4.2 2015-10-07 

Bildarkiv Buggfix: Handi krasch i bildväljaren för vissa användare som konverterat 

sitt bildarkiv till HandiWeb och sedan valt att inte använda HandiWeb 

  

Version 5.3.4.1 2015-10-05 

Album Buggfix: Handi krasch i Album|Foton om det inte finns några foton på 

enheten 

  

Version 5.3.4 2015-10-01 

Generellt Buggfix: Talsyntesen fungerade inte på apparater med ARM 64-bit eller 

Intel x86 processorer. Ny version av Acapela SDK samt funktion för 

nedladdning av nya röster efter uppdatering. 

Nyhet: Kamerabilder från DCIM-mappar på alla minnen visas nu. 

Förbättring: Snabbare inläsning av Checklistor, Basaktiviteter och 

Bastimers. 

Förbättring: Enheter utan dedikerad Meny-knapp har nu fått en egen 

knappkombination för att öppna Inställningar. Håll in tillbaka + två klick 

på volym-upp. 

Prisräknaren Nyhet: Nya svenska sedlar: 20 kr, 50 kr, 200 kr och 1000 kr. 

Bildarkiv Nyhet: Kamerabilder som används i Handi läggs automatiskt in i mappen 

”Mobilbilder” i bildarkivet och synkas till Handi Web. (Samma 

funktionalitet som i HandiKalender.) 

Licenshantering Nyhet: Licensnyckeln visas i Inställningar|System|Licenshantering. 

Nyhet: Knapp för att söka efter licensförlängning på Abilias licensportal. 

Om Handi Nyhet: Apparatens tillverkare, modellbeteckning, Android-version och 

ledigt telefonminne visas. Dessutom anges vilket minne som Handi har 

installerats på. 



Snabbinställningar Nyhet: Kontroll görs om ”Flygplansläge” kan ställas in utan att komma 

till apparatens systeminställningar. Om inte, döljs funktionen. 

Buggfix: Appen kraschar om man stoppar uppläsningen av Mediavolym i 

förtid. 

Kalender Buggfix: Förbättrad kompabilitet med HandiKalendern på iOS om både 

produkter använder samma HandiWeb konto. 

Album|Foton Beroende på Android-version kan kamerabilder på minneskort 

raderas/bytas namn på: 

Android <4.4: Tillåtet för appar att skriva på minneskortet. Full 

funktionalitet. 

Android 4.4: Ej tillåtet för appar att skriva på minneskortet. Ta bort-

knappen har annat utseende, meddelande när man trycker på den. Ändra 

namn dolt. 

Android 5: Användaren kan ge appen rättighet att skriva på minneskortet. 

När detta är gjort kan man ta bort och ändra namn på foton på 

minneskortet. 

  

Version 5.3.3.4 2015-09-02 

Kalender Buggfix: Vissa modeller från tillverkaren Samsung kunde uppvisa 

problem med att larma efter lång tid i viloläge. Detta hanteras nu korrekt 

och samtliga larm visas korrekt på påverkade enheter. 

  

Version 5.3.3.3 2015-05-29 

 Buggfix: Handi krasch vid installation på enheter med processorer av 

typen ARM 64-bit (ex Samsung Galaxy S6) eller Intel x86 (ex Samsung 

Galaxy Tab 3). Orsaken är att nuvarande version av Acapelas talstöd inte 

är kompatibla med dessa processorer. I väntan på ny version från 

Acapela inaktiveras talstödet på dessa enheter för att undvika krasch. 

Version 5.3.3.2 2015-05-27 

 Buggfix: Basaktiviteter med kopplad info skapade i äldre versioner 

orsakad krasch och kunde inte användas 

Buggfix:Bugg vid uppgradering från version 5.3.0 direkt till 5.3.3 

Version 5.3.3.1 2015-05-05 

 Buggfix: Basaktiviteter skapade i HandiKalender (iOS) orsakade krasch 

Buggfix: Konfigurationsguiden visade inte inställningsnivåerna korrekt 

för andra språk än svenska 

Buggfix: Fel ordning i listan för inställningsnivåer vid konfiguration på 

enheter med Android version 5.0 och senare 

Buggfix: Version 5.3.3 introducerade ändringar i uppgraderingen av 

kalendern som potentiellt kan orsaka problem vid uppgradering från äldre 

versioner (<5.3.0) 

Version 5.3.3 2015-03-23 



Generellt Borttaget: Importera Handi 4 data är borttaget från och med den här 

versionen. Vill man importera hänvisas man till äldre version. 

Nyhet: Flertalet vyer har uppdaterats för att bättre stödja Handi på 

surfplatta. 

Nyhet: Nu finns tre grundinställningar där den nya heter Nivå 1 och är 

den ”enklaste”. I alla tre nivåer finns nu genvägen ”Lägga in aktivitet” 

först i Handi Startmeny. 

Nyhet: Man kan nu kodskydda Android-inställningarna på enheter med 

Android version < 5.0. 

Nyhet: På Handi XCover2 kan man nu välja att kodskydda den 

förinstallerade filhanteraren för att hindra brukare från att ta bort 

värdefulla filer.  

Nyhet: Användaren får nu påminnelser om licensen är på väg att gå ut. 

Nyhet: Licenskontrollen tillåter inte att man använder en version byggd 

efter att installerad licens eventuellt gått ut.  

Nyhet: När ny användare konfigureras ingår två nya bilder (brun och grön 

soptunna) i bildarkivet. 

När bilder visas i fullskärm (t ex i album, aktivitetsvyn och checklista) 

kan man trycka på dem en gång till för att stänga fullskärmsläget. 

Bildarkiv Nu kan man lägga till foton som tagits med mobilkameran. Gäller endast 

det ”nya bildarkivet”, dvs när man använder Handi Web. 

Kalender Nyhet: Info-objekt är uppdaterad till en nytt plattformsoberoende format 

för att samspela med HandiWeb och övriga kalendrar på ett bättre sätt. 

När man lägger in återkommande aktivitet får man ett felmeddelande om 

man väljer ett felaktigt slutdatum. 

Kontakter Nyhet: Utökad funktionalitet för att importera befintliga kontakter till 

Handi. Kontakter på SIM-kortet och lokalt på enheten kan nu även 

importeras. 

Telefon Nyhet: Ny inställning som möjliggör att stänga av Handi avisering vid 

missat samtal. 

Återställning till 

kursdemo 

I mappen HandiZero5 kan man nu lägga flera uppsättningar och enkelt 

växla mellan dem. (De ska ligga i mappar \HandiZero5\<namn>\Course 

med undermappar Backup5, HandiCamera och User.) 

  

Version 5.3.2.4 2015-03-06 

Generellt Buggfix: Talstöd fungerade inte på enheter med Android version 5.0 eller 

senare. 

Kalender Buggfix: Snooze funktionen fungerade inte. 

Checklista Buggfix: Editera namn på post i befintlig checklista sparades inte korrekt. 

SMS Buggfix: Konversationslistan kraschade för enstaka användare 

  

Version 5.3.2.2 2014-10-27 

Handi Web Buggfix: Nedladdning av data sker nu i mindre ”paket” för att inte 

överbelasta internminnet på telefonen. 

Buggfix: Döp om en bild i Bildarkivet och ta sedan bort den direkt. Då 

kommer den magiskt att komma tillbaka via en synkning. 

Checklista Buggfix: Uppgradering av checklistor medför att bilder inte visas mer. 

Telefon Buggfix: Vyn för missat samtal visas inte för skyddade nummer. 

H425 Buggfix: Import av kontakt och/eller bild utan namn fick h425 att 

krascha och stoppas. 



SMS Buggfix: Teckenräkningen fungerar inte vid ändring av basmeddelande. 

HandiZero Ny funktion: Vid återställning till kursdemo kommer nu även 

motsvarande Handi Web-konto att rensas. 

Kalender Buggfix: Vid val av kopplat nummer så kraschade Handi vid val av 

kontakt utan telefonnummer. 

  

Version 5.3.2.1 2014-10-08 

Handi Web Buggfix: Användning av samma bildresurs på flera ställen orsakade 

synkroniseringsproblem mot Handi Web. 

Generellt Buggfix: I flertalet listor valdes felaktigt listelement när man markerade 

och sedan tryckte på OK i knappraden. 

Bildarkiv Buggfix: Om man stod på sidan två och sedan gick in i en mapp så 

hamnade man på sidan två även där (om en sådan fanns). 

  

Version 5.3.2 2014-09-10 

Generellt Nyhet: Förenklad installationsprocess där man kan ladda hem alla 

nödvändiga installationsfiler istället för att föra över dem från dator. 

Kalender Nyhet: Inställning för att visa/dölja larmknapp i Ändravyn och 

Aktivitetsvyn. 

Nyhet: Inställning för att visa/dölja kvartursvisning i Aktivitetsvyn. 

Inställningar Bättre dialog visas vid nedladdning av en större mängd data. 

Vid återställning från HandiZero plockas all personlig data bort. 

Ny version av Acapela SDK för talstöd implementerad. 

Nyhet: Vy för att ladda ned och komplettera sina talstödsröster. 

Nyhet: Inställning för att stänga av Kamera i Handi. 

SMS/MMS Nyhet: Möjlighet att lägga till kontakt direkt från SMS-vyn. 

Nyhet: Inställning för att visa ”Nytt nummer” eller inte. 

HandiZero Funktionalitet flyttad in i Handi under Återställning. 

Konfiguration Standardvärden sätts nu vid avbruten konfiguration. 

Buggfix: Konfiguration startas vid misslyckad återställning. 

Checklista Buggfix: Fel vid snabbinmatning då man väljer att avbryta och spara 

ändringar. 

Spelaren Diverse buggfixar som hamnat i oväntade tillstånd. 

Nyhet: Funktioner för ”Blanda” och ”Upprepa” införda. 

Startmenyn Möjlighet att lägga in Semesterhantering som genväg. 

  

Version 5.3.1.3 2014-08-20 

Kalender Buggfix: När Alarmvyn återskapades av Android kunde Handi ibland 

krascha på grund av en felaktig id-koll. 

MMS Buggfix: Nyare Samsung-enheter (Android 4.4) kraschade om Handi inte 

var vald som standard-app. 

Konfiguration Buggfix: Handi kraschade på surfplattor med Android 4.4 och senare. 

Buggfix: Bakåt-knappen fungerade inte korrekt i Konfigurationen. Man 

avslutade hela guiden istället för att gå bakåt ett steg. 

Handi Web Buggfix: När man tog bort en bild från bildarkivet så togs bara "länken" 

till bilden bort inte självaste bilden. Det innebar senare att man inte 

kunde lägga till en ny bild med det namnet genom Handiweb. 

Snabbinställningar Buggfix: inställningen för Mobil data gjorde att funktionen kunde 

krascha på vissa telefoner som inte har stöd för denna inställning. 



  

Version 5.3.1.2 2014-06-20 

Checklista Buggfix: Handi Web skrev över checklistor som hade editerats på Handi 

lokalt. 

Buggfix: Checklistor som låg i undermappar raderas inte korrekt när man 

valde att radera en hel mapp. 

Bildarkiv Prestandaförbättringar för att hantera större bilder. 

Kalender Buggfix: Starttiden kunde i vissa lägen fyllas i ”automatiskt” och sättas 

till ”nu”. 

Buggfix: En bugg i Android 2.3 gjorde att kalendern kraschade vid 

inmatning av aktivitet på en tid som redan hade en aktivitet. Uppstod 

främst på Handi Defy. 

  

Version 5.3.1.1 2014-06-19 

Kalender Buggfix: Diverse fel i tidinmatningsvyn och talstöd. 

Buggfix: Ikonen för Ny aktivitet visades i Veckovyn trots att man hade 

valt bort den i Inställningar. 

Återställning Nu rensas databaser och Handi Web-login korrekt vid Återställning. 

Generellt Buggfix: Uppdateringsnotifieringen kunde hamna i ett läge så att ikonen 

aldrig nollställdes. 

Startmenyn Buggfix: Live-ikoner uppdaterades inte korrekt. 

Handi Web Diverse mindre buggfixar i samband med synkronisering av bilder. 

  

Version 5.3.1 2014-06-02 

Generellt Förbättring: Minneskort-meddelandet har nu ändrats till ”Minneskortet 

saknas eller är i USB-läge” (om apparaten kan vara i USB-läge) eller 

”Minneskortet saknas”. 

Flertalet buggfixar och prestandaförbättringar. 

Konfiguration Förbättring: Konfigurationen startar från alla Handi-appar. 

Förbättring: Alternativet ”Rensa minneskortet” visas endast upp till 

Android-version 4.1.  

Nya basaktiviteter och bastimers när man konfigurerar ny användare. 

Ca 100 nya bilder när man konfigurerar ny användare. 

Startmenyn Nyhet: Batteri finns nu som live-ikon. 

Nyhet: Det går nu att skapa genvägar direkt till telefonnummer. 

Nyhet: Information om tillgänglig uppdatering av Handi har tydliggjorts. 

Förbättring: Live-ikoner uppdateras i realtid och telefon-appen visar 

status. 

Förbättring: Om Handi Startmeny inte är default startskärm och man 

ändrar inställnihngar (Ordna appar, Välj bakgrundsbild och Välj 

startmeny) visas en varning. 



Kalender Nyhet: Analog inmatning av start- och sluttid. 

Nyhet: Timer finns nu som Info-objekt. 

Förbättring: Klockvyn har fått nytt utseende och visar alla tider på 

dygnet. 

Förbättring: Knapparna för ”ingen påminnelse” och ”inte kvitterbar” har 

fått ett mer särskiljande utseende. 

Nyhet: Inställning finns nu för standardpåminnelse.  

Nyhet: Stöd för heldag i Basaktiviteter. 

Förbättring: Bättre logik i sökfunktionen. 

Buggfix: När man har valt bort knappar för Påminnelse och Kvittering i 

Inställningar|Kalender|Ändravyn så döljs de nu i Ändravyn. 

SMS/MMS Nyhet: Stöd för MMS (gäller fr o m Android 4.4) 

Nyhet: Konversationsvisning. 

Handi Tangentbord Nyhet: Inställning för om tangentbordet skall ändras till Qwerty i 

horisontellt läge. 

OK/Avbryt visas i horisontellt läge på alla telefonmodeller. 

Bildarkivet Utökat antal standardbilder i Bildarkiv 

Handi Web Nyhet: Stöd för synkronisering av Bildarkiv och Checklista. 

Checklista Nyhet: Stöd för mappar. 

Förbättring: Uppdaterad och förbättrad sortera-vy. 

Prisräknaren Buggfix: Felmeddelande om talet/summan är för stort. 

Snabbinställningar Buggfix: Nu visas aktivering/deaktivering av WiFi korrekt. 

  

Version 5.3.0.12 2013-03-13 

 Buggfix: Äldre aktiviteter i Handi 5 synkroniserades inte med Handi 

Web alls. 

  

Version 5.3.0.10 2013-03-03 

Generellt Diverse förbättring med avseende på nya produkten Handi Note 3. 

Stöd för 3 månaders demo-version. 

Snabbinställningar Borttagning av oändligt lång skärmtändning. 

Version 5.3.0.8 2013-01-28 

SMS Buggfix: En ändring i HTC One’s Android 4.3 uppdatering stoppade 

möjligheten att skick SMS från Handi. 

Snabbinställningar Fix för flygplansläge på nyare Android versioner (>API 17). 

HandiZero5 Rensar nu DCIM mappar och kopierar över kamera bilder vid 

återställning. 

Version 5.3.0.7 2013-01-10 

Generellt En ändring i Samsungs version 4.4 av Android medförde ett problem vid 

utläsning av minneskort. Omöjliggjorde installation av Handi SW. 

Metoder för utläsning av minneskort uppdaterade. 

Version 5.3.0.6 2013-12-19 

Generellt Flertalet justeringar vilket möjliggör att Handi ser bra ut på flertalet olika 

skärmupplösningar. 

Handi startar nu på Android KitKat. Återstår dock problem att lösa. 

Standardikoner införda i Anteckningar och Tidboken. 



Kalender Buggifx: Ändring av larmtyp påverkade alla dagar i en återkommande 

serie. 

Buggfix: Förtidskvitterade aktiviteter larmade ändå. 

Förbättringar i sökfunktionen. 

Spelaren Omskriven funktionalitet för bättre stabilitet. 

Buggfix: Bokmärke återställs inte vid Befintlig användare. 

Förbättringar i kommunikation mot HandiTools. 

Röstanteckningar Omskriven funktionalitet för bättre stabilitet. 

Kontakter Omskriven funktionalitet för bättre stabilitet. 

Buggfix: Tom sida visades ibland när man skapade ny kontakt. 

SMS Buggfix: Dubbletter i Utkast och Inkorg på vissa modeller. 

Inställningar Buggfix: Skrivning till Inställningar från olika processer fick alla 

inställningar att försvinna. 

Version 5.3.0.5 2013-11-19 

Generellt Buggfix: Skrivning mot Handis inställningar ifrån olika processer sker nu 

mot en cache vilket orsakar följdfel vid t ex Återställning. En temporär 

fix åtgärdar de isolerade problemen. En mer generell fix väntas komma 

till 5.3.1. 

Version 5.3.0.4 2013-11-15 

Inställningar Buggfix: Skrivning mot Handis inställningar från olika processer kan 

leda till att alla inställningar raderas. Bugg i Android. Åtgärdat. 

Handi Web Buggfix: PUSH fungerade dåligt på Handi Defy+, en förbättring är 

utförd. 

Version 5.3.0.3 2013-11-13 

Inställningar Förebyggande ändring mot oönskad rensning av Inställningar. 

Handi Web Buggfix: Kvittering av aktiviteter kunde misslyckas pga förlorad data vid 

synkronisering. Åtgärdat. 

Buggfix: Timers synkas inte längre till Handi Web. 

Kalender Buggfix: Revisioner kopieras inte längre mellan aktiviteter 

Version 5.3.0.2 2013-11-01 

Kalender Buggfix: Fel i uppgraderingen av Handis databas hanterades inte på 

korrekt sätt.  

Buggfix: Borttagna aktiviteter i slutet av en återkommande serie 

medförde problem i uppgraderingen, nu åtgärdat. 

Handi Web Buggfix: När webbservern helt ligger nere så kraschade Handi vid 

inloggning istället för att visa ett felmeddelande. Åtgärdat. 

Version 5.3.0.1 2013-10-30 

Kalender Buggfix: Årligen återkommande aktiviteter läggs inte in som 

återkommande vid uppgradering från Handi 4. 

Buggfix: Återkommande aktiviteter med slutdatum uppgraderades bara 

till sista instansen, inte till seriens slut. Nu åtgärdat. 

  

Version 5.3.0 2013-09-29 

Generellt Ny funktion: Anpassning för Handi Web – hela databashanteringen 

omgjord. 

Div kraschrapporter är fixade. 

Div anpassning för annan hårdvara: Default larmljud, flygplansläge, 

tangentbord, nytaget foto i aktivitet/kontakter. 

MTP-anslutning hanteras nu som en service. (#2980) 



Inställningar ”Handi-inställningar” fungerar nu som en egen app (inte som en genväg) 

och visas därför på vanliga startskärmar. 

Ny funktion: Nollställ hemknappen – hjälp att ta bort standard-

inställningen för hemknappen och på så vis kunna byta startskärm. 

I ”Importera Handi4-data” kopieras nu foton till DCIM\Handi. (#2440) 

Bugfix. I dansk Licenshanteringsvy visas nu datum bättre. 

Kalendern Ny funktion: Tidpelare i Kalendervyn, inställbart. 

Ny funktion: Förbättring av påminnelser: Man kan ha flera påminnelser. I 

Påminnelsevyn visas nu vilken påminnelse det är som larmar. 

Ny funktion: Basaktiviteter kan ha tidslängd. Inställbart om aktiviteter ur 

Tidboken ska kunna väljas från Basaktiviteter/bastimers. Basaktiviteter 

utan bild får nu defaultikon i ”Välj basaktivitet”. 

Ny funktion: Digital nedräkning i Aktivitetsvyn. Tryck på kvarturet och 

få tiden uppläst. 

Förbättringar i Veckovyn, bl a att man kan se om aktiviteten är kvitterad 

och bättre visning av landskapsläge. 

Ny funktion: Analog och digital klocka samtidigt i Klockvyn. 

Ny funktion: Talstöd i ”Välj bild”. 

Bugfix. Aktivitet med info behöver inte kvitteras 2 ggr. (#2939) 

Album Ny funktion: Album kan nu skapas även i användarläget. 

Bugfix. Nu kraschar det inte när man ändrar tillbaka albumnamnet till det 

gamla namnet. (#2869) 

Bugfix. Nu får man inte felmeddelandet ”Det finns redan ett album med 

detta namn” när man trycker OK utan att ändra albumets namn. 

Startmenyn Ny funktion: Nu är det möjligt att ha webblänkar och kartadresser som 

genväg i Startmenyn. 

Bugfix. Nu går det inte att svepa på tomma ytor i Handi-layout fastän 

sidsvepning är avstängt. (#2928) 

Checklista I uppgiftsvyn har nu endast de uppgifter med extra beskrivning en pil. 

Ändringar i checklistan sparas direkt, men man kan ångra. 

Checklistor som inte har en bild får en defaultikon. 

När man trycker på en uppgiftsbild visas den i fullskärm. 

Krisplan Bugfix. Nu fungerar det att lägga till nytt nummer efter att man har valt 

kontakt. (#2940) 

SMS Ny funktion: Nummer kan nu sparas som en kontakt. 

Ny funktion: Rensa SMS. 

Förbättringar i SMS-guiden. 

Avbrutna SMS sparas nu i Utkast. 

Bugfix. Nu formateras sms korrekt efter kl 00:00. (#3034)  

Snabbinställningar Nya funktioner: Klickljud, Välj ringsignal, Välj bakgrundsbild. 

Bugfix. Nu visas inte Blueooth-vyn nästa gång man startar 

Snabbinställningar. (#2433)  

Telefon Bugfix. Nu hanteras nekande svar på inkommande samtal korrekt. 

(#2888) 

  

Version 5.2.3.3 (SU) 2013-06-17 

Installation Fix för att kunna installera Handi5 SW på internt minne. 

Fix så att det inte kraschar när konfigurationen startas utan att Handi-

mappen finns tillgänglig. 



Generellt Div förbättringar för att förhindra krascher i Spelaren och 

Röstanteckningar (orsaken är att dess service har dött). 

Kalendern Bugfix. Kvitteringssymbolen uppdaterades inte korrekt efter kvittering. 

  

Version 5.2.3.2 (SU) 2013-06-12 

Licenshantering En ändring i Androids version 4.2 gjorde att licenshanteringen kraschade 

på nya enheter. Detta är nu åtgärdat. 

  

Version 5.2.3.1 (SU) 2013-06-03 

Licenshantering I Handis konfiguration togs en licensfil bort vid Ny användare vilket 

ledde till att licensen slutade att fungera. Gäller endast Handi5 SW. 

Generellt Förbättring kring utläsning och hantering av sökvägar till minneskortet. 

  

Version 5.2.3 2013-05-14 

Generellt Handi har ytterligare anpassats för Android 4 och flera olika modeller. 

Flertalet stabilitetsfixar är utförda. 

Listorna i Handi är förbättrade så att markeringar av listelement fungerar 

bättre. 

Vid uppdatering av Handi görs nu en kontroll så att det finns tillräckligt 

med minne på minneskortet. 

I konfigurationsguiden finns nu tre alternativ: ”Ny Handi-användare” (ny 

användare, rensar inga andra data på minneskortet), ”Befintlig 

användare” (återställer enligt backup), ”Rensa minneskortet” (rensar 

minneskortet och skapar ny användare). 

Toolbartema Ny funktion: Växla till en knapprad med tydligare ikoner. 

Kalender Man kan nu koppla telefonnummer som ett Info-objekt. 

Nu stöds specialtecken som å, ä och ö i ”Sök aktivitet”. 

Det finns nu en inställning för att visa ”Ny aktivitet” i Veckovyn. 

Buggfix: Nu visas krockmeddelanden korrekt igen. 

Buggfix: Semesterhantering fungerade inte korrekt pga en mindre lyckad 

ändring i databasen. Fungerar nu. 

Buggfix: Felaktiga datum i dansk version åtgärdade. 

Buggfix: Uppläsningsfunktion i Klockvyn fungerade inte när skärmen 

släktes och gick ned i vila. Fungerar nu. 

Album Man kan nu dela sin albumbild till ett ”Nytt nummer” och inte bara en 

befintlig kontakt. 

Buggfix: Nyskapade eller nyediterade album uppdaterades inte alltid i 

albumlistan, det gör dem nu. 

Licenshantering Ny funktion: Man kan nu införskaffa Handi som mjukvara och aktivera 

den med en licensnyckel. Stöd för demolicens finns också. 

Kontakter Handi har nu blivit ett eget konto i Android. 

Buggfix: När man skapar en ny kontakt i en grupp så markeras nu denna 

korrekt. 

Handi Tangentbord Buggfix: Layout för Handi Tangentbord har förbättrats, framför allt för 

landscape-läget. 

Buggfix: Nu kan man trycka vart som helst i textrutan för att aktivera 

textredskapen (markering, fokusering m.m). 

Buggfix: Caption är borttagen i landscape-läget för att skapa bättre plats. 

Krisplan Buggfix: Vid redigering av kontakter i Krisplan kunde foto eller text 

försvinna i visa lägen, åtgärdat. 



Telefon Samtalslistor blir nu rensade vid konfiguration av ny användare. 

Buggfix: Om en kontakt hade flera nummer kunde fel nummer väljas vid 

uppringning. Åtgärdat. 

Buggfix: Slår man in ett nytt nummer som matchar en befintlig kontakt 

så sker denna matchning automatiskt numera. 

Buggfix: Flertalet allvarliga vyproblem i Telefon är åtgärdade. 

Handi-konfiguration Buggfix: Vid inställning av datum är nu tidszonen anpassad för 

sommartid. 

Spelaren Buggfix: Nu visas sidnumrering i Spelaren. 

Buggfix: Handi fungerar bättre tillsammans med headset nu, framför allt 

på Handi Defy+. 

Buggfix: Nu kraschar inte Spelaren när man har stora musiksamlingar 

med albumbilder. 

Buggfix. Bättre uppdatering av låtlistorna efter att filer hart lagts till. 

Startmenyn Nu finns det möjlighet att lägga till en genväg till Inställningar på 

Startmenyn. 

Röstanteckningar Det finns nu ett reglage vid uppspelning av röstanteckningar så att man 

enkelt kan navigera i långa inspelningar. 

När uppspelningsvyn öppnas visas röstanteckningens speltid. När man 

trycker på Play börjar uppspelningen på ”00:00”. 

  

Version 5.2.2 2013-03-14 

Konfiguration Vid konfiguration av ny användare får man välja mellan två 

grundinställningar. 

Man får alltid möjlighet att ange tid och tidszon. 

Generellt Handi har anpassats för Android 4 och olika skärmupplösningar. 

Flertalet buggfixar och stabilitetsfixar, bl a vid anslutning till dator med 

USB-masslagring. 

Backup visar nu en logg med utökad information. 

Vid återställning från backup kan man välja vilka appar som skall 

återställas. Vid återställning till grundinställning kan man välja mellan 

två nivåer. 

Handis system för loggning har gjorts om. Nu kan man med ett 

knapptryck ladda upp sina loggar till Abilias server eller kopiera dem till 

minneskortet. 

Inställbart om tangentbordet ska visa smileys. 

Fix för 32 GB minneskort. 

Telefon Ny funktion: Telefon fungerar som en ”uppringare” och har stöd för 

samtalslistor, saldo, nät osv. Via samtalslistorna kan man spara ett nytt 

nummer som en kontakt. Använder Androids egna telefon under 

pågående samtal. 



Kalender Heldagsaktiviteter har nu en avvikande bakgrundsfärg. 

Man kan nu ställa in larmljudets längd, som minst en kort signal och som 

mest 5 minuter. 

Antalet påminnelsetider har utökats. 

Nu kan man även koppla sms, gatuadresser, webbadresser och 

Snabbinställningar till en aktivitet. 

Man kan nu gruppera sina basaktiviteter och bastimers. 

Resläge, innebär att man kan ange tidszon när man lägger in en aktivitet. 

Möjligt att ställa in så att tryck på klockan i Kalendervyn öppnar 

Klockvyn. 

I Tidboken kan man nu lägga till en mätning manuellt samt ändra en 

befintlig mätning. 

Vid larm visas nu kopplade funktioner i en egen infovy, inte i 

aktivitetsvyn. 

Vid stegvis inmatning av aktivitet finns nu alternativet ”Ingen 

basaktivitet” och är förvalt. 

Vid inmatning av timer finns nu alternativet ”Ingen bastimer” och är 

förvalt. 

SMS SMS har nu stöd för smileys. 

Man kan nu kopiera texten i ett meddelande. 

Man kan nu se sina mottagna MMS i Handis SMS-app. Bilderna kan 

förstoras upp samt sparas ned i Mottagna-mappen. Observera att man inte 

kan skicka MMS från Handis SMS-app. 

I meddelandelistorna visas nu kontakterna med s k ”lazy loading” vilket 

gör inläsningen snabbare. 

Album Dela album. Man kan nu dela en albumbild genom MMS eller E-post. 

Bättre hantering av albumlistan när man har många album i listan. 

Bugfix. Nu fungerar Översikt för nytt album. 

Krisplan Bugfix. Nu är krisplantexten scrollbar, vilket innebär att telefon- och 

sms-knapparna alltid får plats på sidan. 

Uppgradering av krisplaner nu möjlig, kräver dock ny version av 

HandiTools (2.8.4) för att kopiera Handi4-mappen Crisis. 

Bugfix. Bättre kontroll att angivna nummer är giltiga. 

  

Version 5.2.1 2012-11-27 

Konfiguration Vid konfiguration av ny användare ingår nu 10st kategoribilder, vilka 

därmed kan användas t ex när man gör kontaktgrupper. 

Generellt Flertalet buggfixar och stabilitetsfixar har införts till denna version. 

Några av de viktigaste nämns i denna revisionshistorik. 

 Bugfix. Ingen krasch om man försöker välja talsyntesröst för ett språk 

som saknar röster. 

Startmenyn Nya ”levande” genvägar till Röstanteckningar, Formulär, Album, 

spellista/mediafil samt Checklista. 

 Buggfix. Svepning i Handi Rutnät följer inställningen ”Använd 

sidsvepning”. 



Kalender Buggfix: Inmatning av återkommande aktivitet varannan vecka fungera 

nu korrekt. 

Bugfix. Larm med info bekräftas även när man trycker på Hemknappen i 

aktivitetsvyn. 

Bugfix. Nu fungerar alla tredjepartsappar att lägga in som info (t ex 

”Timmerstocken”). 

Annan ordning vid inmatning av timer: Bastimer -> tid -> namn -> bild. 

SMS Möjlighet att importera SMS från Handi4 införd. 

 Diverse buggfixar har gjorts i SMS. 

Ändra och Ta bort finns nu i Utkast. 

Bättre stöd för operatörsmeddelanden har införts. 

Album Ny funktion: Ordna album 

Uppdatering Vid uppdatering ges möjligheten att ladda hem de senaste setupfilerna 

samt bakgrundsbilderna. 

Spelaren Skapa en genväg på Startmenyn till antingen en specifik låt eller en hel 

spellista. 

Snabbinställningar Batteriindikatorn visar om batteriet håller på att laddas. 

Prisräknaren Om man skriver ett tal och sedan trycker på Nästa läggs även detta tal 

med i listan. 

Förbättrat talstöd i prisinmatningsvyn. 

 

 

  

Version 5.2.0 2012-09-28 

Generellt Ny funktion: Sök automatiskt efter uppdatering. Vid aktivering kommer 

en sökning efter ny uppdatering göras varje natt. Om det finns ny version 

visas det på ikonen för Inställningar|System. 

 Förbättring. Vid återställning via HandiTools visas ett meddelande på 

apparaten så länge som återställningen pågår. 

Prisräknaren Ny app. Fungerar som i Handi4 men har ett par utökade funktionaliteter 

som t ex stöd för olika valutor, kvittolista samt möjlighet att lägga till 

antal produkter. 

SMS Ny app. Skicka och ta emot SMS på samma sätt som i Handi4. Stöd för 

Bild-SMS och talstöd. Nummer, webbadresser, e-postadresser och 

kartpositioner konverteras automatiskt till klickbara länkar. 

Spelaren Ny app. Spela upp din musik och ljudböcker samt filmklipp i samma app. 

Stöd för lyssning i bakgrunden. Fungerar tillsammans med Bluetooth-

kontroller. 

Album Fotomappen visas alltid, även om man inte har några foton sparade. 

 Ny funktion: Ny inställning för visning/döljning av Ta bort-knapp. 

Checklista Förbättring. Nyskapade checklistor i Ordna checklistor placeras överst. 

Förbättring. Urbockad kryssruta är mera diskret. 

Kontakter Ny funktion: Kontakter i rutnät, både 4x3 och 3x2. 

 Ny funktion: Kopiera kontakter mellan olika konton. 

 Förbättring: Telefonnummer på alla kontakter formateras nu enligt 

standard. 

 Inställning för basmeddelanden är flyttad till Inställningar|SMS. 

 Bugfix. Flyttning av kontakt förbi en grupp är nu möjligt. 

Startmenyn Förbättring: Genväg till Klocka visar realtid. 



 Förbättring: Genvägar till kontakter visar nu även kontaktbilden. 

 Förbättring: Svepning stöds nu även i Handimenyn 

Kalender Förbättring. Tydligare markeringar i månadsvyn och veckovyn. 

Förbättring. Bekräftelse efter kopplad anteckning. 

Förbättring. Plats för mera text för kopplad anteckning. 

Röstanteckningar Ny funktion. Stöd för inspelning i bakgrunden. Starta en inspelning och 

gör något annat under tiden, gå sedan tillbaka och stoppa. Status visas 

hela tiden i notifieringslisten. 

 Stöd för Pause/Resume vid uppspelning. 

 Flertalet buggfixar. 

Bildarkiv Ny funktion. Sortera dina bilder här. 

Bildväljaren Mapp för Mottaget visas nu i bildväljaren. Här visas de foton som du har 

sparat från SMS/MMS/E-post. 

  

  

  

  

Version 5.1.1 2012-09-05 

Konfiguration Vid konfiguration av ny användare rensas nu Handi-kontakterna. (#1765) 

Generellt Backup och återställning av kontakter är infört. 

Ny inställning för Talstöd Av/På samt om det ska vara talstöd i rubriker. 

Ny inställning System|Listor ”Använd sidsvepning”. 

Där bilder visas i fullskärmsläge kan man zooma genom att ”pitcha” samt 

bläddra till nästa bild m h a sidsvepning. 

I vissa textinmatningsvyer, tex vid namngivning av checklista, är nu 

texten förmarkerad. (#1652) 

Förbättrad hantering av loggning när telefonen är i masslagringsläge. 

(#1326) 

Album Ny lista ”Videoklipp” med filmer som spelats in med telefonen. (#1630) 

Ny lista ”Mottaget”, där bl a sparade MMS visas. (#1444) 

Ny vy ”Översikt” är införd för album/foton/videoklipp. (#1682, #1792) 

Albummeny införd där man kan ändra namn på bild/video samt se 

översikt (#1684) 

Man kan bläddra bild i fullskärmsläge m h a sidsvepning. (#1683) 

Ny inställningsvy för albummenyn. (#1725) 

Bugfix. Foton kan läggas in som info även när vanliga album saknas. 

(#1807) 

Bugfix. Talstöd är i bildvisningsvyn fungerar. (#1660) 



Anteckningar Förbättrat GUI, bl a följer raderna i bakgrundsbilden texten bättre. 

(#1609, #1650) 

Några ikoner är utbytta så att de liknar den i startmenyn. 

Bugfix. Efter att man har raderat en anteckning döljs nu talstöd-knappen, 

så att man inte kan trycka på den och få krasch. (#1675) 

Checklista Ny funktion ”Ordna checklistor” för att bl a kunna välja ordning på 

checklistorna. 

Ny funktion för att välja ordning på uppgifterna i en checklista. 

Div mindre GUI-fixar i uppgiftsvyn och extra beskrivning. 

Symbolen för ”bild” är nu tydligare i anpassad inmatning. 

Talstödet i uppgiftsvyn följer de uppgifter som visas i vyn på ett bättre 

sätt. (#1497) 

Bugfix. Nu scrollar sidan så att man ser den uppgift man har lagt in. 

(#1653) 

Bugfix. Nu kan man inte lägga in tomma uppgifter genom att ha 

tomrader i snabb inmatning. (#1656) 

Bugfix. Nu blir det inte tomma uppgifter när man har ”suddat bort” en 

uppgift i anpassad inmatning. (#1655) 

Formulär GUI för inmatningsvyn för siffertal har förbättrats. (#763) 

 

Kalender Bugfix. Norsk uppläsning av tiden ”tio i halv” fungerar. (#1758) 

Bugfix. I dansk version är nu ”Sankt Hans aften” högtidsdag den 23/6. 

(#1639) 

Det blir en varning/felmeddelande när man lägger in heldagsaktivitet i 

förfluten tid. (#1640) 

I aktiviteter läses månad med namn istället för siffra, och år läses endast 

om det visas. (#1602) 

Talstödet i Kalendervyn följer de aktiviteter som visas i vyn på ett bättre 

sätt. (#703) 

Vid val av befintlig röstanteckning/anteckning som info visas 

röstanteckningen/anteckningen innan den sparas. (#1646, #1576) 

Enstaka bild kan läggas in som info. (#1686) 

Tidmätarikonen indikerar nu om tidmätningen har stoppats. (#1760) 

Defaultnamn för aktivitet i tidboken är nu ”Mätning X”. (#1757) 

Bugfix. När man lägger in en återkommande aktivitet via genvägen 

"Lägg till aktivitet" blir dagens datum förvalt, istället för 1970. (#1694) 

Bugfix. Det fungerar att lägga in aktivitet när telefonen hålls ”liggande”. 

(#1601) 

Bugfix. I vyn ”Ange tid” visas talstödsknappen när man öppnar vyn med 

tid ifyllt. (#1759) 

Krisplan När man trycker på sök-knappen för att starta Krisplan händer nu 

ingenting om ingen krisplan är vald. Om man startar via Startmenyn får 

man fortfarande meddelandet ”Krisplan saknas”. (#1801) 



Kontakter Ny kontaktvy med nytt GUI och med plats för obegränsat antal nummer, 

e-postadresser etc. Även vyn för att redigera kontakten är helt omgjord. 

Ny inställningsvy ”Sortera kontakter” där man kan sortera kontaktlistan 

så som den ser ut med inställningen ”grupper och egen ordning” samt 

lägga till och ta bort grupper och kontakter. 

Endast ett konto visas nu i Kontaktlistan. Val av vilket konto som visas 

görs i Kontaktmenyn. 

Inställningsvyn för Kontaktlista har ändrats. 

I vyn ”Välj grupp” kan man nu skapa ny grupp. (#1792) 

I inmatningsvyn för telefonnummer kan nu nummer kopieras och klistras 

in. Det går att skriva in plustecken först i ett befintligt nummer. (#1458) 

Bugfix. Kontaktlistan ”hoppar” inte längre när man t ex går ur en grupp 

och tillbaka. (#1665) 

Bugfix. Förbättrad sökning av kontakter med å,ä,ö i namnet. (#1580) 

Inställningar I ”Importera Handi4-data” importeras nu checklistor och tidbok. (#1511, 

#1524) 

Bugfix. I ”Importera Handi4-data” får bastimers nu en tid. (#1676) 

Röstanteckningar Avbryta genom att trycka på funktionsknappen Tillbaka ger fråga om 

man vill spara pågående inspelning. #1634) 

Bugfix. Inspelningstid >60 minuter visas nu korrekt. (#1643) 

Snabbinställningar När telefonen är ansluten till dator finns det en knapp där man kan välja 

USB-anslutning. (#1137) 

Bugfix. Om larmsignal har borttagits kraschar det nu inte när man testar 

volymen. (#1659) 

Startmenyn Bakgrundsbilden kan nu tas bort i standardtemat, då blir det svart 

bakgrund.(#1651) 

Genväg till röstanteckning är infört. (#1440) 

Bugfix. Det kraschar inte om en app försvinner (t ex brukar Aftonbladet 

byta namn och därmed försvinna ibland). (#706) 

  

  

Version 5.1.0 2012-06-13 

Album Ny app. Fungerar som i Handi4 förutom att man inte kan skapa album 

direkt i Handi5. 

Anteckningar Ny app. Fungerar som i Handi4. 

Checklista Ny app. Fungerar som i Handi4. 

Röstanteckningar Ny app. Fungerar som i Handi4, plus att man kan spela in ljud i upp till 

90 minuter samt ändra namn/bild på röstanteckningarna. 

Konfiguration Nya setupfiler med de nya Handi-funktionerna i startmenyn. 

Bugfix. När man konfigurerar ny användare blir det rätt appar i 

startmenyn även om klockan inte är inställd. (#1473) 

Generellt Bättre hantering av nya inställningar, blir inget problem vid uppdatering. 

(#1174) 

Bakgrundsbilden centreras nu. (#1337) 

Det görs backup och återställning på bakgrundsbilden. (#1371) 



Inställningar I ”Importera Handi4-data” kan basaktiviteter, bastimers, album, 

anteckningar, röstanteckningar och kontakternas ordning importeras. 

(Checklistor kvarstår.) Det är lite ändrat utseende på vyn så att man kan 

scrolla alla funktioner. 

Bugfix. Nu markeras vald röst i Inställningar|System|Talstöd|Välj röst. 

(#1324) 

Bugfix. I Inställningar|System|Tangentbord visas nu ” Automatisk 

ändring av skiftläge” alltid överst. (#1382) 

Kalender Checklistor kan nu kopplas till en aktivitet. 

När man kopplar anteckning/röstanteckning/checklista till en aktivitet 

kan man välja ny eller befintlig anteckning/röstanteckning/checklista. 

Det är möjligt att lägga in valfria appar i Info-menyn, t ex Maps. (Dock 

fattas lite inmatningsvyer för att det ska bli riktigt användbart.) 

I Inställningar|Kalender|Lägga in aktivitet kan man välja förvalt larm, 

vilket då blir defaultinställningen när man gör ny aktivitet. 

I Inställningar|Kalender|Larmvyn är ”Vibration vid larm” borttagen. 

Bugfix. Nu används danska veckodagsfärger i kalendervyn, veckovyn 

och månadsvyn. (#1423) 

Bugfix. Inte längre möjligt att välja slutdatum före startdatum när man 

lägger in återkommande aktivitet. 

Bugfix. Om man är i t ex Formulär och det kommer ett larm som man 

kvitterar kommer man nu inte till kalendervyn utan tillbaka till Formulär. 

(#1369) 

Bugfix. Nu visas inte datum inkl veckonummer på två rader i 

kalendervyn. (#1401) 

Bugfix. Div fel fixade där kalendervyn visades dubbelt. (#1339) 

Bugfix. Nu kommer man inte till kalendervyn när man lägger in aktivitet 

via veckovyn. (#919) 

Bugfix. Aktivitetsnamn kan nu visas på två rader i kalendervyn. (#1328) 

Bugfix. Nu kan inte kvitterbara aktiviteter ha ”inget larm”. 

Bugfix. Helgdagar visas inte i timvyn. (#1173) 

Bugfix. När man trycker på Idag-knappen markeras label för aktuell dag, 

vilket innebär att Lägga in aktivitet-knappen visas igen. (#1354) 

Snabbinställningar Nya inställningar för Mobildata och Vibration. 

”Vibration vid inkommande samtal” är borttagen från vyn 

Volyminställningar. 

Lite ändrat utseende på vyn så att man kan scrolla den när det finns fler 

funktioner än vad som får plats på en sida. 

Bugfix. När man väljer Flygplansläge uppdateras vyn så att man ser att 

Wifi och Bluetooth är avstängt. (#1422) 

Bugfix. Nu fungerar knappkombinationen så att man kan komma till 

Inställningar. (#1467) 



Startmenyn Man kan nu lägga in genväg till ny eller befintlig anteckning och 

checklista. Man kan även lägga in genväg till album. (Genvägar till 

röstanteckningar kvarstår.) 

Bugfix. Förbättring av sidmarkeringarna i standardtemat. (#1515) 

Bugfix. Om man har tagit bort ett formulär som det fortfarande finns 

genväg till visas nu felmeddelande (#1374) 

Bugfix. När det är Handi-tema och man öppnar en app med långt namn, t 

ex ”Snabbinställningar”, får nu ikonen rätt storlek när man går tillbaka 

till Startmenyn med funktionsknappen Tillbaka. (#1151) 

Krisplan Några små språkjusteringar i dansk version. (#1402) 

Kontakter Kontaktlistan kan visas i egen ordning. 

”Ordna kontakter” infört, visas i Inställningar|Kontakter och kan väljas 

till kontaktmenyn. Man kan än så länge bara ändra ordningen på 

kontakterna, inte skapa/ändra/ta bort grupper och kontakter. 

Bugfix. Nu ser kontaktlistans rader likadana ut oberoende om vyn har 

grupper eller inte. (#1475) 

Formulär Bugfix. Ingen krasch om poängen inte ingår i betygskriterierna. (#1541) 

  



Version 5.0.1 2012-04-24 

 5.0.1-rc2 bytte namn. 

  

Version 5.0.1-rc2 2012-04-23 

Startmenyn Bugfix. När man har missat samtal och trycker på NEJ kommer man 

tillbaka till föregående vy. (#1366) 

Kalender Bugfix. När man ändrar heldag Nej/Ja så ändras inte larmtypen. (#1355) 

Bugfix. Längre tillåtet tidspann när ett larm ska vara giltigt. (#1350) 

Bugfix. Det fungerar att ändra basaktivitet. (#1356) 

Bugfix. När man väljer basaktivitet försvinner inte angiven sluttid. 

(#1319) 

Kontakter Bugfix. Handi-kontakter utan grupper och med scrollande listor fungerar- 

(#1365) 

Bugfix. Ingen krasch när man startar Kontakter och telefonen är ansluten 

till dator med USB-masslagring. 

Bugfix. Nu sparas ny kontakt i vald grupp/konto. (#1358, #1368)  

Uppdatera Handi Nu hämtas även info om från vilken version man uppdaterar. (#1347) 

  

Version 5.0.1-rc1 2012-04-17 

Konfiguration Vid konfiguration av ny användare läggs Kalkylator in i Startmenyn och 

bakgrundsbilden sätts till ”Standard”. OBS! Ny setupfil måste finnas på 

minneskortet. (#1276, #1315) 

Bugfix. Handi.apk raderas inte vid konfiguration av ny användare. 

(#1307) 

Generellt Bugfix. I bildarkivet visas sidnumreringen korrekt även när det är jämna 

antal bilder (20, 40, 60 etc). (#1314) 

Bugfix. Nu görs inte backup när telefonen är ansluten till dator med 

USB-masslagring. (#1269) 

Bugfix. Nu sätts nästa larmtid när man ändrar datum och tid på telefonen. 

(#1303) 

Div GUI-förbättringar av listvyer. (#1072) 

Några danska korrigeringar införda. 

Inställningar När Inställningar läses in visas texten ”Laddar…”. (#1225) 

Bugfix. När man har bytt tema och trycker på Hemknappen visas 

uppdaterad startmeny. (#906) 

Bugfix. Nu fungerar det att markera rader och gå vidare med Nästa-

knappen, blir inget konstigt beteende. (#1322) 

Bugfix. Nu hänger sig inte val av genväg till kontakt eller formulär när 

listan är tom. (#1188) 

Bugfix. Nu kan man multitaska ”Importera Handi4-data”. (#1170) 

Bugfix. När man ändrar språk uppdateras inställningsmenyn. (#581) 

Startmenyn Bugfix. Ingen krasch vid standardtema när man uppdaterar eller tar bort 

en app. (#1338) 

Bugfix. Nu stängs vyn Missade samtal ordentligt när man trycker på OK. 

(#1332) 

Bugfix. När man får missat samtal/nya sms och sedan går in i Uppdatera 

Handi och avbryter det, så kommer man inte tillbaka till missat 

samtal/nya sms. (#1327) 



Kontakter Bugfix. När man ändrar en kontakts namn visas det direkt i Kontaktvyn. 

(#1308) 

Bugfix. Nu sparas en kontakts adress. (#1287) 

Bugfix. ”Sök kontakt” i Kontaktmenyn följer inställningen. (#1329)  

Kalender Helt ny metod att sätta nästa larmtid har införts. (#1052) 

Bugfix. Inte längre krasch när det larmar och man har eget larmljud och 

telefonen är ansluten med USB-masslagring. (#1273) 

Bugfix. Man får inte längre frågan om man vill kvittera när man snoozar 

en kvitterbar aktivitet som larmar. (#1289) 

Bugfix. När en aktivitet larmar visas snooze-knappen under 30 sekunder, 

sedan döljs den. (#1288) 

Bugfix. Kvitterbara aktiviteter larmar nu korrekt. (#1309) 

Bugfix. Påminnelse fungerar när larmtypen är ”inget larm”. (#1330) 

Bugfix. När man fyller i ett kopplat formulär i en återkommande aktivitet 

sparas det nu endast för den aktuella dagen. (#1302) 

Bugfix. Det fungerar att spara data för en återkommande aktivitet ”endast 

denna dag”. (#1297) 

Bugfix. Det fungerar att ändra anteckning och röstanteckning för en 

återkommande aktivitet ”denna dag och framåt”. (#1311) 

Bugfix. Om vyn ”Definiera basaktiviteter” tas bort från ”vycachen” (t ex 

vid inkommande samtal eller larm) behålls ändå de inmatade 

basaktiviteterna. (#1198, #1263) 

Bugfix. När man lägger in aktivitet via genväg visas den nu korrekt i 

kalendervyn. (#1280) 

Bugfix. När man lägger in återkommande aktivitet stegvis och kommer 

till ”Ange slutdatum” fungerar nu knappen ”Ej slutdatum” som den ska. 

(#1152) 

Bugfix. Nu visas Annandag pingst som en högtidsdag. (#1304) 

Bugfix. Vid inläggning av basaktivitet och starttid<sluttid visas inte 

varning om att aktiviteten pågår till nästa dygn. (#1262) 

Nya ikoner för Basaktiviteter, Bastimers och Larmljud i Kalendermenyn. 

(#973) 

Talstöd i larmvyn, krockmeddelande och sök aktivitet har införts. Talstöd 

i aktivitetsvyn vid annat datum är fixad. (#777, #779, #1139, #1280) 

Krisplan GUI-förbättring av vyn ”Vill du ringa?”. (#1299) 

Bugfix. När man väljer kontakt för kris-sms och kris-telefon kan man nu 

även ta bort kontakt och skriva in nytt nummer. (#1333) 

GUI-förbättring när man väljer starttid och sluttid i perioden för 

alternativ krisplan. (#1300)  

Formulär Bugfix. Nu uppdateras formulärlistan efter att den har ändrats via 

HandiTools. (#1294) 

  

Version 5.0.0 2012-03-22 

 5.0.0-rc5 bytte namn. 

  

Version 5.0.0-rc5 2012-03-21 

Backup Backup misslyckas inte längre då man inte har några basmeddelanden på 

enheten. (#1235) 

Kalender Info-menyn kraschar inte längre om man går in i Inställningar och lägger 

till/tar bort objekt därifrån. (#1241) 



H425 Uppgradering av heldagsaktiviteter medför inte längre larm på sluttid. 

(#1236). 

Generellt Nya textsträngar inlagda. 

  

Version 5.0.0-rc4 2012-03-20 

Kalender Buggfix: Sök aktivitet kraschar inte längre då inga aktiviteter hittas. 

(#1222) 

Buggfix: Vid knapptryckning Many + Bakåt laddades Kalendervyn om 

hela tiden, åtgärdat. (#1224) 

Buggfix: Ny aktivitet försvinner inte längre upp direkt efter Larm 

(#1217) 

Nya ikoner för Bastimer och Basaktivitet  

Snabbinställningar Buggfix: Krasch vid multipla start/stopp åtgärdad (#1223) 

  

Version 5.0.0-rc3 2012-03-19 

Kalender Buggfix: Ändring av alarmtyp i Timer hade ingen verkan. (#1207) 

Buggfix: Semesterhantering kraschade pga förändringar i databasen 

(#1211) 

Buggfix: Det krävs inte längre dubbelklick i Infolistan för att välja ett 

Info-objekt (#1215) 

Snooze på Timers bortplockat (#1197) 

Buggfix: Ändring av bekräftad återkommande aktivitet påverkar inte alla 

återkommande aktiviteter längre (#1205) 

Buggfix: Kopplad anteckning fungerar nu vid sekventiell inmatning av 

aktivitet (#1199). 

Buggfix: Multitasking fungerar nu vilket innebär att man kommer till 

Idag vid start från Startmenyn. (#1125) 

Kontakter Buggfix: Adress sparas numera vid Ny kontakt (#1193) 

Handikontakter har fått ett korrekt gruppnamn(#1212) 

Kontakter stödjer numera enbart Google- och Handikontakter (#1213) 

Buggfix: Återställning meddelar inte att den misslyckas på felaktiga 

grunder längre. (#1209) 

Generellt Utförligare loggning vid Backup för att kunna spåra eventuella fel 

(#1208). 

 

H425 Formulär och Musik är nu med i importeringen av Handi4-data (#1210) 

Startmenyn Genvägar har förbättrats och leder inte till felaktiga vyer längre (#1192) 

  

Version 5.0.0-rc2 2012-03-16 

Generellt Bugfix. Rollback fungerar nu på loggfilen. (#1184) 

Ny ikon för ”Uppdatera Handi”.  

Inställningar Namnet för Google Play Store hämtas nu från appen, så det blir samma 

namn ”Play Butik” i Inställningar som när den ligger i Startmenyn. 

(#1176) 

Bugfix. Krasch när man ska starta Google Play Store är åtgärdad. 

(#1183) 

I Inställningar|Kontakter|Kontaktmenyn har ”Ordna kontakter” tagits bort 

tills vidare. (#1175) 

Startmenyn Bugfix. Nu kan man starta en genväg, gå ur med hemknappen och sedan 

starta en annan genväg. (#1182) 



Kalender Bugfix. När man gör ny aktivitet via Ändravyn visas nu knapparna för 

påminnelse, kvitterbarhet och larmtyp. (#1171) 

Bugfix. Visningen av aktiviteter i kalendervyn är nu korrekt igen. 

(#1172) 

Bugfix. Div fel i Tidboken är fixade. (#1135) 

Kontakter Bugfix. Det blir inte dubbletter i listan med Google-kontakter. (#1189) 

Bugfix. Det fungerar att söka kontakter. (#1189) 

  

Version 1.3.14 2012-03-14 

Generellt När man väljer bild visas alltid preview. Talstödsknappen borttagen i 

previewbilden. (#1106, #1109) 

Maxstorlek på loggfilen är nu 2 MB och 2 st rollbacks görs. (#498) 

Multitasking fungerar, men inte riktigt perfekt ännu. (#1085) 

Inmatningsvyn för telefonnummer är ändrad. (#1156) 

Inmatningsvyn för tid är ändrad. (#1130) 

Ändrat utseende på checkboxlistor. (#949) 

Inställningar ”Android Market” har bytt namn till ”Google Play Store”. (#1102) 

”Uppgradera Handi” har bytt namn till ”Importera Handi4-data”. (#1076) 

Tre teman infört och ”Välj bakgrundsbild” visas i menyn Inställningar| 

Startmenyn. (#1061) 

HandiTools|Återställning och USB-anslutning är infört. (#1062) 

Vyn ”Uppdatera Handi” är ändrad. (#1148) 

Backup av kontakter och basmeddelanden är infört. (#1083, #1038) 

Ändrat utseende på vyerna Backup, Återställning och Batteri. (#1141, 

#1143, #1144, #1146) 

Div knappar i ”Ordna appar” fixade. (#1123, #1126) 

Bugfix. Återställning till grundinställning fungerar. (#1136) 

Bugfix. Vald bakgrundsbild visas korrekt i startmenyn. (#1048) 

Bugfix. Inställningsmenyerna uppdateras när man ändrar inställning för 

talstöd och rullist. (#958) 

Bugfix. Krasch när man ändrar tema eller språk 2 ggr. (#1111, #1122) 

Tangentbord Bugfix. Automatiskt skiftläge fungerar korrekt efter att inställningen har 

ändrats från ”Alltid versaler”. (#1113) 

Startmenyn Notifieringsvy vid MMS och missade samtal är infört. (#1035, #1002) 

Genväg till ”Uppdatera Handi” är infört. (#922) 

Större text i temat Handi Rader. (#1104) 



Kalender Div fixar i ”Sök aktivitet”. (#766) 

När det är flera aktiviteter i Larmvyn samtidigt är det den senaste 

aktivitetens larmtyp som avgör ljudlarm och vibration. (#947) 

Nya ikoner för timer och ”starta tidmätning”. (#1132, #1149) 

Ändrat utseende på Inställningar|Kalender|Info-menyn. (#1128) 

Kalendermenyn|Avsluta Kalendern har bytt namn till ”Gå till 

startmenyn.(#1073) 

Vid ändring av timer är ett antal parametrar dolda eller gråade. (#806) 

Talstöd i Info-menyn infört. (#1098) 

Bugfix. Vid ändring av aktivitets starttid justeras inte sluttiden. (#1153) 

Bugfix. I Aktivitetsvyn kan anteckning som inte får plats på en sida 

scrollas. (#1133) 

Bugfix. Larmen sätts om när man sätter om tiden. (#734) 

Bugfix. Korrekt talstöd när aktivitet saknar namn. (#1108) 

Vid backup rensas oanvända kopplade röstanteckningar. (#1154) 

Bugfix. Ingen krasch när man avbryter ändring av röstanteckning. 

(#1116) 

Krisplan Utseendet på inställningsvyerna för Krisplan är avsevärt förändrat. 

(#1124, #468) 

Kontakter Kontaktlistan sorteras i bokstavsordning med 1) konton 2) grupper 3) 

kontakter. (#1145) 

Google-konton presenteras med endast e-postadressen. (#1150) 

Ändrad vy för att ta bort kontakt. (#1103) 

Inställningar|Kontakter|Konton är ändrad, val av primärkonto har flyttats 

dit. (#1086). 

USSD, t ex saldonummer typ *120#, fungerar nu från kontaktavyn. 

(#728) 

Formulär Bugfix. Bläddra-knappar visas inte i tom lista (med inställning rullister). 

(#1098) 

  

Version 1.3.13 2012-03-07 

Inställningar Bugfix. Att Android Market plötsligt bytte namn kan nu hanteras. 

(#1066) 

Bugfix i ”Uppgradera Handi”. (#1074) 

  

Version 1.3.12 2012-03-06 

Konfiguration Konfiguration av ny och befintlig användare är färdigställt. OBS! 

Setupfiler måste finnas på minneskortet. Om ingen setupfil finns visas 

inte alternativet ”Ny användare”. Om ingen Backup5-mapp finns visas 

inte alternativet ”Befintlig användare”. 

Översättning till norska, danska och engelska. 

Generellt Vid HandiTools|Återställning och MTP-anslutning initieras nu 

”återställning från backup” i Handi. (#909) OBS! Kräver en ny 

HandiTools-version. 



Inställningar ”Uppgradera Handi” infört, uppgraderar kontakter, kalender (ej 

basaktiviteter och bastimers) och bildarkiv. 

Genvägar till formulär kan läggas in. (#926) 

Android market kan startas i ”Ordna appar”. (#875) 

Bugfix. När man fotar via ”Välj bild” väljs nu fotot direkt. (#1004) 

Bugfix. I ”Välj bakgrundsbild” kraschar det inte när man väljer ”ingen 

bild. (#997) 

När man väljer bakgrundsbild får man först en preview. (#1006) 

Backup görs nu på Handi-kontakter. (#966)  

Inställningsvyn ”Kodskydd Inställningar” har ändrats. (#1008) 

Inställningsvyn för ”Lägga in aktivitet” har ändrats. Ny inställning ”Välj 

datum”. (#972) 

Listan i inställningsvyn för Basaktiviteter följer nu inställningen 

”Använd rullistor”. (#982) 

Backup tar nu lite längre tid och görs därför i egen tråd med ”timglas”. 

(#1012) 

Inställningsvy för Kontakter|Basmeddelanden införd (även om 

basmeddelanden inte kan användas än). (#881) 

Inställningsvy för Kontakter|Konton införd, inte klar än. 

Startmenyn Notifieringsvy vid SMS är infört. (#551) 

Div fixar i drag & drop. 

I standartemat blir ikonerna tillfälligt markerade när man trycker på dem, 

för att indikera att appen håller på att starta. (#1024, #1040.) 

Kalendern Förbättringar av larm. Bl a kan man ändra en återkommande aktivitet och 

fortsätta få larm på den. (#1048) 

I ”Lägga in aktivitet stegvis” kan man nu ställa in så att vyn ”Välj 

datum” visas först. (#377) 

Bugfix. Återkommande aktiviteter tas bort på ett korrekt sätt. (#1047) 

Röd bakgrund på helgdagsikoner i caption. (#310) 

Bugfix. I Månadsvyn kan man inte längre välja en dag som inte finns. 

(#1032) 

Bugfix. Kopplad röstanteckning blir nu unik för varje aktivitet, har 

fungerat tidigare. (#1042) 

I Ändravyn är det OK/Avbryt-knappar när man ändrar aktiviteten. (#970) 

Bugfix. När man ändrar datum på en återkommande aktivitet får man inte 

frågan ”vill du ändra den återkommande…” utan datumet ändras endast 

för den valda aktiviteten. (#1051) 

Bugfix. Återkommande årliga aktiviteter fylls nu inte på bakåt i tiden. 

(#1013) 

I Veckovyn har rubriken för lördag och söndag fått bakgrundsfärg. 

(#737) 

Kontakter Grupper och kontaon kan nu visas, men är halvfärdigt. 

 Ny aktivitet i tidboken får automatiskt namn om man inte anger själv. 

(#799) 

Div fixar i ”Tidbok” efter kommentarer från Lena. (#767) 

Formulär Bugfix. Om formuläret har ikon angiven men bilden saknas så blir det nu 

inte ”tomt” i listan/frågevyn. (#783) 

Tangentbord När man suddar till sista bokstaven ställs det om till versaler. (#802) 

Tangentbordet ligger i en egen process. (#1005) 

  



Version 1.3.11 2012-02-27 

Inställningar Apparna kan ordnas med drag & drop. I standardtemat är det tydligare 

hur man väljer favoriter. Bakgrundsbild kan väljas för standardtemat. 

(#974) 

Genvägar till kontakter kan läggas in. (#954) 

Fast ordning på funktionerna i menyn. (#823) 

Nya ikoner i menyn: caption, Snabbinställningar, Android inställningar, 

Android market. 

System|beta har bytt namn till System|Listor. (#928) 

Endast de röster som hör till språket visas i Talstöd|Talstöd-

inställningar|Röster. (#840) 

Bugfix. I Semesterhantering visas inte bläddraknapparna om de inte 

behövs. 

Bugfix. Batteriet i batterivyn ser snygg ut igen. 

Startmenyn Bugfix. I standardtemat är datumformateringen korrekt. (#933) 

Egen bakgrundsbild i standardtemat kan visas. 

Ikonen för genväg till Klockvyn är fixad (men inte ”live”). 

Kalendern Förbättringar av larm och påminnelser. Larmvyn fyller på med 

obekräftade aktiviteter, och senaste larmet visas överst i listan. Digital 

klocka visas i larmvyns caption. Obekräftad påminnelse tas bort larmet 

infaller. (#864, #980, #953, #939.) 

Inställningarna Basaktiviteter, Bastimers och Larmljud kan visas i 

Kalendermenyn eller läggas in som genväg. (#929) 

Bugfix. Aktiviteter utan sluttid visas i veckovyn. (#917) 

Bugfix. Genväg till ”Lägga in aktivitet” följer inställningen ”lägg in via 

ändravyn” eller ”lägg in stegvis”. 

Bugfix. Basaktiviteter med info funkar nu. (#950) 

Bugfix. I Ändravyn försvinner inte inmatad tid om man lägger in en 

basaktivitet utan tid angiven. (#804) 

Ja/Nej-knappar i ”Vill du ändra den återkommande aktiviteten”. (#915) 

Röstanteckningar sparas nu i mappen \User\Calendar. 

”Utvecklarvyn” visas inte längre när man håller in menyknappen i 

Kalendervyn. (#898) 

Kontakter Kontaktavyn stängs när man ringer, sms:ar, skriver e-post via den. (#576) 

Bugfix. Man kan inte dubbeltrycka i inmatningsvyn för telefonnummer 

och få fram tangentbord. (#920). 

Snabbinställningar Bugfix. Nu fungerar funktionsknappen Tillbaka. (#943) 

Krisplan Vyn ”Välj nummer” visas när man ska lägga in kontakt till kris-sms och 

kris-telefon och kontakten har flera nummer angivna. (#750) 

Ikonen för ”alternativa krisplaner” är borttagen. Funktionen kommer att 

införas senare. 

Formulär Formulärvyerna stängs om man ändrar formulären via HandiTools. 

Bugfix. Avbryt-knapp borttagen i diagramvyn. 

Generellt ”Välj bild” fungerar nu mycket bättre. Vyn stängs om bilderna 

uppdateras via HandiTools. (#438, #832) 

Bugfix. Text i caption förkortas inte onödigt mycket (t ex norska 

bastimers). (#937) 

Bugfix. Ingen krasch om talsyntesröster saknas. (#889) 

Talstöd i meddelandevy. (#781) 

Div språkkorrigeringar i norsk version. 



Konfiguration ”Ny användare” lägger in defaultuppsättning av bilder, basaktiviteter etc 

och rätt grundinställning. OBS! Zipfil med setup måste finnas på 

minneskortet. (#587) 

”Befintlig användare” återställer databas och inställningar enligt 

innehållet i mappen \Backup5. (#895) 

GUI för konfiguration av tangentbordet är mera användarvänligt. Endast 

på svenska hittills. (#904). 

  

Version 1.3.10 2012-02-15 

Snabbinställningar Div förbättringar och bugfixar, bl a att vyn inte öppnas när volymen 

återställs och att vyn uppdateras när man ändrar volymen med 

volymknappen. (#870, #884, #899, #869) 

Kalendern Passerade aktiviteter visas korrekt i Veckovyn. (#768) 

Div funktionsförbättringar av larmvyn. (#865) 

Div GUI-förbättringar av ”Semesterhantering”. (#848) 

Kontakter Bugfix. Inte längre någon krasch när man skapar ny kontakt. (#892) 

Inställningsvy ”Kontaktlista” har tillkommit (men har ingen funktion 

ännu.) 

Startmenyn Bugfix. I standardtema uppdateras klockan korrekt. (#902) 

Genvägar till ”Ny kontakt” och ”Sök kontakt” infört. (#874) 

Tangentbord Qwerty-tangentbordet kan väljas endast när ”Rotera skärmen” är inställt. 

(#819) 

Inställningar Ikoner i vyn Inställningar|System|Välj tema. (#630) 

Generellt Nytt försök med gemensamma ikoner för Handi-appar. (#888) 

Grundinställningar, basaktiviteter, bastimers och bildarkiv finns för 

svensk, norsk och dansk version. Måste läggas upp manuellt på 

minneskortet på varje telefon. (#883 #856) 

Bättre loggning av återställning. (#882) 
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Snabbinställningar Ny app. 

Kalendern Aktiviteter med ”ta bort efteråt” rensas i samband med backup. (#307) 

Större markering av aktiviteter i Månadsvyn. (#615) 

Översyn av play-knappar för talstöd och andra ljud. (#788) 

I Ändravyn gråas start- och sluttid när heldag är valt. (#776) 

Ikonerna för kvitterad/okvitterad har gjorts tydligare. (#807) 

Bugfix. Förbättrad visning av aktiviteter i Kalendervyn när inställningen 

”Visa digital tid för aktiviteten” inte är vald. (#721) 

Bugfix. Kalendervyn uppdateras efter att man har sparat ett kopplat 

formulär, så nu visas alltid svaret när man öppnar formuläret nästa gång. 

(#825) 

Bugfix. En åtgärd för att förhindra OutOfMemory i samband med larm. 

(#826) 

Bugfix. Krasch i Semesterhantering fixad. (#827) 

Kontakter Bugfix. ”Sök kontakt” har förbättrats. (#867) 

Startmenyn Genvägar till funktionerna i Kalendermenyn kan nu läggas in via 

Inställningar|Startmenyn|Ordna appar. Fler funktioner tillkommer senare. 

(#623) 

Tillbakaknappen leder tillbaka till den sida i startmenyn som man var på 

innan. (#751) 



När man är i Startmenyn och trycker på Hemknappen kommer man till 

sida 1. (#751) 

Bugfix. Vid nedladdning av app via Market i Startmenyn läggs nu appen 

in direkt i Startmenyn. (#841) 

Bugfix. Nu visas alla ikoner i rätt storlek i favoritlisten. (#863) 

Inställningar Bugfix. I Talstöd-inställningar visas dansk flagga för danska röster. 

(#839) 

”Android Market” har flyttats från Inställningar|Startmenyn till 

Inställningar. (#771) 

Tangentbord Bugfix. Krasch när man trycker på ABC i numeriskt tangentbord är 

åtgärdad. (#843) 

Krisplan Ändrad formulering vid inmatning av alternativa krisplaner. (#829) 

Generellt Releasecertifikat har införts, vilket kräver ominstallation av Handi. 

(#837) 

I listor är det förbättrad visning av lång text som inte får plats på en rad. 

(#601) 

Telefonens kameramapp (DCIM) har fått ny ikon i ”Välj bild”. (#773) 

Loggning av talstöd är borttagen. (#835) 

Minnesnivå loggas nu. (#834) 

Ny omgång översättning, bl a Snabbinställningar. (#857) 

 


