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Μέλη
Η συμμετοχή ως μέλη στο EASTIN είναι ανοικτή σε μηκερδοσκοπικούς οργανισμούς διεθνώς, οι οποίοι
δεσμεύονται να παρέχουν ολοκληρωμένες, αξιόπιστες
και
ενημερωμένες
πληροφορίες
για
προϊόντα
υποστηρικτικής τεχνολογίας και σχετικές πηγές στις
χώρες τους.
Οι Εταίροι είναι κεντρικά μέλη του Οργανισμού:
λειτουργούν κοινώς αναγνωρισμένο και καθιερωμένο
σύστημα πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο στις χώρες
τους και διαθέτουν το περιεχόμενό του στις μηχανές
αναζήτησης του EASTIN μέσω κατάλληλου λογισμικού
διασύνδεσης.
Οι Συνεργάτες είναι μέλη που δεν έχουν βάσεις
δεδομένων συνδεδεμένες με τις μηχανές του EASTIN.
Παρόλα αυτά συνεργάζονται για τον εμπλουτισμό του
περιεχομένου και είναι υπεύθυνοι για τα διάφορα
γλωσσικά επίπεδα της πλατφόρμας του EASTIN.
Το δίκτυο περιλαμβάνει επίσης Εθνικά Σημεία Επαφής
από άλλες χώρες όπου ο Οργανισμός δεν έχει ακόμα
Εταίρους ή Συνεργάτες..
Μόνο ένας οργανισμός από κάθε χώρα (ή γλωσσική περιοχή σε
μια χώρα) γίνεται δεκτός στο δίκτυο.

Εταίροι
Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus (IT)
portale@siva.it
Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (DE)
info@rehadat.de
The National Board of Social
Services (DK)
tly@socialstyrelsen.dk
Disabled Living
Foundation (UK)
data.services@dlf.org.uk

Hacavie (FR)
cicat@hacavie.com

Flemish Agency for Persons
with Disability (BE)
marc.wouters@vaph.be
Assistive Technology Australia
(AUS)
robyn@at-aust.org

Συνεργάτες
Επιπρόσθετα από τους Εταίρους, ο οργανισμός περιλαμβάνει
και Μέλη Συνεργάτες από διάφορες χώρες διεθνώς. Δείτε τον
ενημερωμένο κατάλογο στην ιστοσελίδα του EASTIN

Το Διεθνές Δίκτυο Πληροφοριών
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

www.eastin.eu
Η πρόσβασή σας στην πληροφόρηση για την
Υποστηρικτική τεχνολογία

Τι είναι το EASTIN;

Ποιος είναι πίσω από το EASTIN?

Είναι ένα διεθνές δίκτυο το οποίο προσφέρει
πληροφορίες για προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας
σε όλους τους πολίτες.

Το δίκτυο EASTIN πηγάζει από την εμπειρία και τη γνώση
των οργανισμών που δουλεύουν στο πεδίο της
υποστηρικτικής τεχνολογίας σε διάφορες χώρες.

Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία
πληροφοριών υποστηρικτικής τεχνολογίας διεθνώς, λόγω
της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χρηματοδότησε αρχικά
μερικώς το δίκτυο.

Τα ιδρυτικά μέλη έχουν συνεργαστεί για τον
εναρμονισμό των βάσεων δεδομένων τους, σύμφωνα με
κοινές προδιαγραφές, και τις έχουν ενοποιήσει σε ένα
ενιαίο διεθνικό δίκτυο.

Για ποιον είναι το EASTIN;

Στο EASTIN το κάθε ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να βρει
χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή ή
εργασία: τελικοί χρήστες υποστηρικτικής τεχνολογίας,
όπως άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους,
επαγγελματίες σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές
υπηρεσίες,
κατασκευαστές
και
προμηθευτές
υποστηρικτικής τεχνολογίας, ερευνητές και τεχνικοί,
φορείς πολιτικής και δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται
στην παροχή υποστηρικτικής τεχνολογίας.

Πυρήνας του δικτύου είναι ο ιστοχώρος του EASTIN
www.eastin.eu.
Αυτός
ο
ιστοχώρος
παρέχει
ολοκληρωμένες πληροφορίες και εργαλεία, σε πολλές
γλώσσες και σε φιλική για το χρήστη και προσβάσιμη
μορφή, και περιλαμβάνει πληροφορίες για περίπου
70.000 προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας διαθέσιμα
στη διεθνή αγορά· χιλιάδες κατασκευαστές ή
προμηθευτές· σχετικές πληροφορίες, όπως άρθρα,
ενημερωτικά δελτία και εισηγήσεις για λύσεις
υποστηρικτικής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.
Το EASTIN είναι μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας
Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (GAATO)

Σήμερα, τα δεδομένα έρχονται από τις εθνικές βάσεις
των επτά Εταίρων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τη
μηχανή του EASTIN και ενημερώνονται συνεχώς μέσα
από αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας
δεδομένων: HMI-Basen (Δανία), DLF-Data (ΗΒ),
REHADAT (Γερμανία), SIVA (Ιταλία), Handicat (Γαλλία),
Vlibank (Βέλγιο) and AT-Australia (Αυστραλία).
Το σύστημα είναι ανοικτό για τη σύνδεση και
επιπρόσθετων βάσεων δεδομένων άλλων Οργανισμών
που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο ως Εταίροι.
Η βιωσιμότητα του δικτύου εξασφαλίζεται από τις
ετήσιες συνδρομές των Εταίρων και των Συνεργατών.

