Корпоративна власність

Наше прагнення
доступності для всіх
Наша політика полягає в тому, щоб інформацію,
наведену на вебсайтах і в мобільних додатках нашої
компанії, повною мірою могла отримувати якнайширша
аудиторія, зокрема люди з обмеженими можливостями.

— Ми намагаємося, щоб вебсайти та мобільні додатки нашої компанії відповідали показникам ефективності рівня A та рівня AA, а також вимогам
відповідності Інструкції щодо доступності Інтернет-вмісту версії 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), опублікованих Консорціумом
Всесвітньої павутини (World Wide Web Consortium, W3C) та Ініціативою доступності вебсайтів (Web Accessibility Initiative, WAI).
— Ми поширюємо цю політику та проводимо навчання для наших співробітників, зокрема для тих, хто проєктує, розробляє, підтримує, керує або
іншим чином несе відповідальність за вміст і формат вебсайтів нашої компанії та мобільних додатків.
— Ми регулярно виконуємо перевірку доступності вебсайтів і мобільних додатків нашої компанії.
— Ми регулярно оцінюємо та переглядаємо вебсайти та мобільні додатки нашої компанії, щоб забезпечити доступ до них для людей з обмеженими
можливостями. Зокрема, серед іншого, осіб:
— які використовують програми зчитування з екрана або голосове інтерактивне програмне забезпечення;
— які для введення даних та для навігації по вебсайтах використовують лише або переважно клавіатуру;
— які використовують пристрої виведення Брайля;
— які використовують екранні клавіатури;
— які використовують програмне забезпечення для збільшення тексту;
— яким для перегляду вебсторінок потрібна можливість налаштовувати розмір та/або колір шрифту;
— яким для доступу до відеовмісту потрібен звуковий опис;
— яким для доступу до аудіо- та візуальних матеріалів потрібні субтитри.
— Ми призначили керівника з питань доступності в компанії та керівну групу, що має досвід щодо доступності, WCAG та доступна як ресурс для
вебсайтів та мобільних додатків нашої компанії.
— Ми співпрацюємо з eSSENTIAL Accessibility, що є нашим партнером із цифрової доступності, з метою використання їх платформи «Доступність як
сервіс» (Accessibility as a Service) для оцінки, відновлення та поточного обслуговування вебсайтів і мобільних додатків нашої компанії. Завдяки цьому
партнерству ми надаємо допоміжні технології для людей з обмеженими можливостями, зокрема з порушенням зору або рухових навичок, але не
обмежуючись цим. Додаток, представлений на наших вебсайтах через піктограму, яку можна впізнати, включає такі інструменти, як заміна миші та
клавіатури, розпізнавання голосу, увімкнення мовлення, навігація без рук та без дотику тощо. Ця технологія сприяє навігації на вебсайті та взаємодії,
а також служить як додаткова допомога та комунікаційна підтримка, передбачена ADA.
— Ми прагнемо, щоб сторонні постачальники перевіряли доступність розробленого ними контенту для вебсайтів і мобільних додатків нашої компанії.
— Зауважте, що вебсайти та мобільні додатки нашої компанії можуть містити посилання на сторонні вебсайти та мобільні додатки, які ми не
контролюємо, з якими ми безпосередньо не пов’язані та не взаємодіємо.
— Хоча ми продовжуємо працювати над забезпеченням доступності вебсайтів і мобільних додатків нашої компанії, ми пропонуємо відвідувачам
залишити відгук щодо того, як можна покращити їх доступність.

