Handi 5 SW
● Här kan du läsa mer om Handi5 SW.

Förskrivning
● Om en utprovning önskas tillsammans med en
hjälpmedelskonsulent, skicka in ett utprovningsunderlag
Kosmos till HMC. Hjälpmedelskonsulent tar kontakt för
tidsbokning.
● För att förskriva Handi5 SW och göra installationen och
anpassningarna på egen hand, se efterföljande sidor.

Handi 5 SW
Demolicens
Det är möjligt att prova Handi5 SW gratis i fyra veckor. Gör
så här:
● Handi 5 SW kan användas på nästan alla Androidbaserade smartphones, se Abilias rekommendationer här.
● Beställ demolicens på info@abilia.se. Skriv "Handi5 SW
Demo" som ämne, och ange kontaktuppgifter inklusive
arbetsplats i mailet. Administrering av beställningen tar en
(1) arbetsdag.
● Följ installationsinstruktionerna i Handbok Handi5 SW.
Handboken medföljer beställningen av demolicensen eller
finns att hämta på Abilias hemsida.
● Läs mer om de olika funktionerna i Handi5, det finns en
bruksanvisning för varje funktion, se under Dokument och
filer.

Handi 5 SW
Demolicens fortsättning
● Skapa ett användarkonto till brukaren i myAbilia. Gå in i
mobilens inställningar och koppla upp den mot brukarens
WiFi (finns i Android-inställningarna). Gå in under HandiInställningar – myAbilia och logga in med användarnamn
och lösenord. Nu är Handi5 SW synkroniserad mot
myAbilia.
● Efter 4 veckor slutar Handi5 att fungera. Då får du
antingen aktivera en skarp licensnyckel eller avinstallera
Handi5. För skarp licens, se nästa sida.

Handi 5 SW
Skarp licens
● Skicka in en ordinationsblankett till ansvarig
hjälpmedelskonsulent för att få en skarp licens förskriven
till brukaren. Licensnyckeln mejlas alternativ skickas med
hjälpmedelsleveransen till förskrivaren.
● Aktivera licensnyckeln genom att gå in i Handi Inställningar
(i Handiappen på telefonen) – System – Licenshantering.
Om brukaren haft en demolicens måste denna
avaktiveras. Därefter skriver du in licenskoden.
Bindestrecken ska inte skrivas in.
● Den skarpa licensen är giltig i 3 år.
● En skarp licens kostar 300 kr i en engångsavgift för
brukaren.

