Gebruik van de GARI-database
Stap 1: GARI web site
Ga naar http://www.gari.info/index.cfm
Stap 2 : selecteer mobiele toepassing
Klik naargelang uw behoefte op (mobiele) telefoons, tablets of mobiele apps.
Bv. wie een geschikt gsm-toestel of smartphone wenst te zoeken , klikt op “Telefoons”

Stap 3 : zoek de mogelijke toestellen
Hiervoor hebt u verschillende mogelijkheden:
1) Geavanceerd zoeken op voorzieningen


Selecteer “Geavanceerd zoeken starten”



Selecteer vervolgens:
- Het soort apparaat, vb. (mobiele) “Telefoons”
- Eventueel “Vorm en type” en eventueel “Fabrikant”
- Vergeet niet regio “Europe” aan te duiden
- U duidt best ook aan voor welke beperking u een toestel zoekt vb. “Gehoor/spraak”

Als u verder naar onder scrolt, vindt u voor de aangeduide beperking de beschikbare voorzieningen.


Selecteer de gewenste toepassingen (vb. vibratie signalering, optische signalering,
verbeterde gesprekskwaliteit etc.) Hebt u geen specifieke beperking geselecteerd (vb.
“Gehoor/spraak”), dan zult u alle beschikbare toegankelijkheidsvoorzieningen zien.



Klik dan op "Nu zoeken" om de zoekresultaten te bekijken.

2)




Zoeken op basis van beperking
Bijvoorbeeld: gehoorgestoorden klikken “Gehoor/spraak” aan
Vergeet ook niet de regio “Europe” aan te duiden
Klik vervolgens op “apparaten opzoeken”

3) Apparaten opzoeken: voor wie de toegankelijkheidsvoorzieningen van een
specifiek toestel wil opzoeken.
 Duidt de regio “Europe” aan
 Kies een fabrikant uit de lijst, bv. Samsung
 Tik eventueel het model in
 Klik vervolgens op “Apparaten opzoeken”

Stap 4: vergelijk de zoekresultaten
GARI zal de telefoons tonen die het best beantwoorden aan uw zoekcriteria, beginnende met de
toestellen die volledig aan uw selectie betantwoorden. Onder elke telefoon zal een '% Match' staan
die zegt hoe dicht uw opzoeking overeenkomt met elke telefoon.





Om de zoekcriteria wijzigen, klik op 'Zoekcriteria wijzigen' onderaan op de pagina om terug
te gaan naar Stap 1.
U kunt 'Details bekijken' voor een telefoon of de 'Telefoons vergelijken' die worden
getoond door de betrokken toestellen te selecteren en vervolgens onderaan op “Telefoons
vergelijken” te klikken (tot drie toestellen per keer).
Vervolgens kan u het volledige GARI-toegankelijkheidsrapport bekijken voor de
geselecteerde toestellen.

