
 

 

Vores mål er 
tilgængelighed for alle 
Det er vores politik at arbejde for at sikre, at det bredest  
mulige publikum, herunder mennesker med handicap,  
har fuld adgang til al den information, som du finder på  
virksomhedens hjemmesider og mobilapps.  
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Vi bestræber os på, at virksomhedens websteder og mobilapps overholder succeskriterierne for niveau A og niveau AA og overensstemmelses-kravene i 
Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG), som er udgivet af World Wide Web Consortium (W3C) og Web Accessibility Initiative (WAI). 

— Vi udbreder denne politik og uddanner vores arbejdsstyrke, inklusive dem, der designer, udvikler, vedligeholder, administrerer eller på anden måde har 
ansvaret for indholdet og formatet af virksomhedens websteder og mobilapps. 

— Vi udfører regelmæssigt tilgængeligheds-test af virksomhedens hjemmesider og mobilapps. 

— Vi vurderer og gennemgår regelmæssigt virksomhedens hjemmesider og mobilapps for at sikre adgang for personer med handicap. Herunder blandt andre 
personer, der: 

— Bruger skærmlæsere eller stemme-interaktiv software, 

— udelukkende eller i overvejende grad bruger tastaturer til at indtaste data og til at navigere på websteder, 

— anvender udgangsenheder til punktskrift, 

— anvender skærmtastaturer, 

— anvender tekstforstørrelses-software, 

— har brug for at kunne justere skriftstørrelse og/eller farve for at se websider, 

— har brug for lydbeskrivelse for at få adgang til videoindhold, 

— har brug for billedtekster for at få adgang til lyd- og billedmateriale. 

— Vi har udpeget et Company Accessibility Lead & Leadership Team, som ved alt om tilgængelighed, WCAG, og er tilgængeligt som ressource i forbindelse med 
virksomhedens hjemmesider og mobilapps. 

— Vi har indgået et samarbejde med eSSENTIAL Accessibility som digital tilgængeligheds-partner for at udnytte deres Accessibility as a Service-platform 
ved evaluering, udbedring og løbende vedligeholdelse af virksomhedens hjemmesider og mobilapps. Gennem dette partnerskab leverer vi hjælpeteknologi 
til personer med handicap; herunder, men ikke begrænset til, nedsat syn og motoriske funktionsnedsættelser. Applikationen, som er repræsenteret 
af et genkendeligt ikon på vores websteder, inkorporerer værktøjer såsom erstatninger for mus og tastatur, stemmegenkendelse, taleaktivering, 
håndfri/berøringsfri navigation og mere. Denne teknologi hjælper med hjemmesidenavigation og -interaktion og fungerer som en ekstra ADA- og 
kommunikationshjælp. 

— Vi vil gerne sikre, at tredjepartsleverandører fokuserer på tilgængeligheden af indhold, som de udvikler til virksomhedens websteder og mobilapps. 

— Bemærk venligst, at virksomhedens websteder og mobilapps kan linke til eller oprette forbindelse til tredjepartswebsteder og mobilapps, som vi ikke 
kontrollerer og ikke er direkte tilknyttet. 

— Mens vi fortsætter med at arbejde på at sikre tilgængeligheden af virksomhedens websteder og mobilapps, anmoder vi om feedback fra besøgende om, 
hvordan tilgængeligheden kan forbedres. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

