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Elkötelezettek vagyunk
aziránt, hogy a hozzáférhetőséget mindenki
számára biztosítsuk
Vállalatunk irányelvei értelmében mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a vállalat webhelyein és mobilalkalmazásaiban elérhető információk a lehető legszélesebb közönség
számára, teljes mértékben elérhetőek legyen – beleértve a
hátrányos helyzetű személyeket is.

— A vállalat weboldalain és mobilalkalmazásaiban arra törekszünk, hogy azok megfeleljenek a World Wide Web Konzorcium (W3C) és a webhozzáférési
kezdeményezés (Web accessibility Initiative, WAI) által kiadott Web-akadálymentesítési Útmutató 2.1 verziójában (WCAG) foglalt feltétel- és
követelményrendszernek az A és az AA megfelelőségi szint teljesítéséhez.
— Erről az irányelvről a vállalat alkalmazottjait tájékoztatjuk, és képzést biztosítunk a számukra, beleértve azokat a személyeket is, akiknek a vállalati weboldalak
és mobilalkalmazások tartalmával és formátumával kapcsolatban tervezési, fejlesztési, karbantartási, kezelési, vagy egyéb típusú feladataik vannak.
— A vállalati weboldalakon és mobilalkalmazásokban rendszeresen végzünk hozzáférhetőségi tesztelést.
— Vállalati weboldalainkat és mobilalkalmazásainkat rendszeresen felmérjük és áttekintjük a hátrányos helyzetű személyek hozzáférésének biztosítása
érdekében. Ide értve többek között azokat a személyeket, akik:
— képernyőolvasót vagy hanggal vezérelt interaktív szoftvert használnak,
— az adatbevitelhez és a webhelyeken történő navigáláshoz csak, illetve túlnyomórészt billentyűzetet használnak,
— Braille-kimeneti eszközöket használnak,
— képernyő-billentyűzeteket használnak,
— szövegnagyító szoftvert használnak,
— a weboldalak megtekintéséhez szükségük van arra, hogy a betűtípusok mérete és/vagy színe módosítható legyen,
— a videotartalmak megtekintéséhez hangzó kísérőszövegre van szükségük,
— az audio- és videotartalmak használatához képaláírásokra van szükségük.
— Kijelöltünk egy Vállalati hozzáférhetőségi igazgatót, illetve egy vezetőségi csapatot, akik jól ismerik a hozzáférhetőség és a WCAG kérdéskörét, és akik a
vállalati weboldalakkal és mobilalkalmazásokkal kapcsolatban folyamatosan rendelkezésre állnak.
— Az eSSENTIAL Accessibility vállalattal mint digitális hozzáférhetőségi partnerrel való együttműködésünk keretében a vállalat hozzáférhetőségi szolgáltatási
platformját alkalmazzuk a weboldalaink és mobilalkalmazásaink értékeléséhez, továbbfejlesztéséhez és folyamatos karbantartásához. E partneri
együttműködés keretében támogató technológiát biztosítunk a hátrányos helyzetű személyek számára; nem kizárólagosan ideértve a csökkent látású
és a mozgászavaros személyeket. Az alkalmazás – amely a weboldalainkon egy jól felismerhető ikon formájában jelenik meg – olyan eszközöket biztosít,
mint például az egér és a billentyűzet helyett használható eszközök, a hangfelismerés, a beszédkommunikációs rendszer, a kéz/érintés nélküli navigáció
és egyebek. Ez a technológia a honlapon történő navigációt és interakciót segíti elő, és az ADA által előírt, kiegészítő segédeszközként és kommunikációs
támogatásként funkcionál.
— Arra törekszünk, hogy a külső beszállítóink is igazolják a vállalati weboldalak és mobilalkalmazások számára fejlesztett tartalmak hozzáférhetőségét.
— Kérjük, vegye figyelembe, hogy vállalatunk weboldalai és mobilalkalmazásai olyan, harmadik féltől származó weboldalakra és mobilalkalmazásokra
tartalmazhatnak hivatkozásokat, illetve azokhoz kapcsolódhatnak, amelyeket nem mi irányítunk, és amelyekkel közvetlen kapcsolatban nem állunk.
— Miközben folyamatosan igyekszünk biztosítani a vállalati weboldalak és mobilalkalmazások hozzáférhetőségét, örömmel fogadjuk a látogatók visszajelzéseit
arra vonatkozóan, hogy a hozzáférhetőséget hogyan tudjuk továbbfejleszteni.

