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IBC International Business College ønsker at sikre digital tilgængelighed for brugere med handicap. Vi forbedrer
løbende brugeroplevelsen for alle og anvender de relevante standarder for tilgængelighed.

Tiltag for at understøtte tilgængelighed

IBC International Business College anvender følgende foranstaltninger til at sikre tilgængelighed:
· Tilgængelighed er en del af vores interne politikker
· Vi har udpeget en samarbejdspartner, som er ansvarlig for tilgængelighed

Eksisterende overholdelsesniveau

Nuværende tilgængelighedsstandard af websitet:
WCAG 2.1 niveau AA

Nuværende overensstemmelsesniveau for indhold:
Delvis overholdelse: Visse dele af indholdet overholder ikke fuldt ud tilgængelighedsstandarden.

Identificerede tilgængelighedsproblemer
Selvom vi gør vores bedste for at forhindre det, kan besøgende opleve visse problemer. Her er en beskrivelse af
kendte tilgængelighedsproblemer. Kontakt os venligst, hvis du oplever et problem, som ikke er angivet på listen.

Succeskriterium 1.4.3 Kontrast (minimum) Niveau AA og Succeskriterium 1.4.11 Kontrast for
ikke-tekstbaseret indhold (Niveau AA):
Der er ikke tilstrækkelige farvekontrast imellem forskellige ikke-tekstbaserede elementer og tekstbaserede elementer.

Succeskriterium 2.4.7 Synligt fokus (Niveau AA):
Elementer skal synligt vise input fokus, når man med tastaturet navigerer rundt og fokuserer på forskellige elementer på siden, dvs. visuel indikator på, at der er skiftet fokus til et bestemt element. Dette opfyldes ikke tilstrækkeligt.

Succeskriterium 2.1.2 Ingen tastaturfælde (Niveau A):
Det er ikke muligt at åbne indholdet i menuen ved blot at bruge tastaturet. Indholdet kan tilgås, men det synliggøres
ikke, som det burde. Det er ikke muligt at lukke et pop-op-vindue ved brug af tastaturet, eksempelvis på kontaktsiden. For at komme ud ad vinduet skal man enten gå tilbage eller tilgå noget af det indhold, vinduet ikke lukker af for.

Succeskriterium 2.4.3 Fokusrækkefølge:
På flere sider bliver der læst en dato op, som er placeret i bunden af siden, lige efter overskriften. Derudover virker
rækkefølgen fint.

Succeskriterium 2.4.1 Spring over blokke (Niveau A):
I menuen kan man ikke gå fra overskrift til overskrift (kategorier), den vil gennemgå alle underoverskrifterne i hver
kategori, førend man kan komme videre til den næste.

Succeskriterium 1.2.8 Mediealternativ (forudindspillet) (Niveau AAA) og Succeskriterium 2.2.2
Pause, stop, skjul (Niveau A):
Flere steder er der automatisk opdaterende udskiftning i overskrifter og video/billede. Oplæsningen af hjælpeprogrammet opdateres ikke til det nye indhold, og det er ikke muligt at pause indholdet. Derfor misser brugeren mindst
den ene del af indholdet.

Succeskriterium 1.2.1 Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet) (Niveau A):
Der er ikke noget mediealternativ (f.eks. audio-forklaring) på videoen på forsiden.

Succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) (Niveau A) og Succeskriterium 1.2.8 Mediealternativ (forudindspillet) (Niveau AAA):
Videoen på 10. klasse-siden og lignende videoer på undersider har ikke en beskrivende caption, der forklarer multimediet. I stedet oplyses, at det er et billede. Man kan heller ikke vælge kun at lytte til lyden fra videoen/høre en
forklaring.

Succeskriterium 2.5.1 Pegebevægelser (Pointer Gestures) (Niveau A):
Two-fingered zoom virker, men kan ikke udføres som single-point gesture, såsom dobbeltklik.

Kompatibilitet med browsere og teknologiske hjælpemidler
Dette website er designet til at være kompatibelt med følgende browsere:
· Google Chrome - version 83.0.4103.116
· Microsoft Edge - version 84.0.522.59
· Mac OS X Safari - version 13.1

Dette website er designet til at være kompatibelt med følgende teknologiske hjælpemidler:
· VoiceOver, adgangforalle.dk, CD-ORD og Vital

Teknologier

Tilgængeligheden for dette website er baseret på følgende teknologier:
· HTML
· CSS
· JavaScript

Vurderingsmetoder

IBC International Business College har vurderet tilgængeligheden for dette website ved hjælp af følgende
metode(r):
· Ekstern evaluering: Websitet er evalueret af en ekstern enhed, der ikke er involveret i design- og udviklingsprocessen.

Feedbackproces

Vi sætter pris på din feedback om tilgængeligheden af dette website. Kontakt os via en af følgende metoder:
· Telefon: +45 7224 1600
· E-mail: adm@ibc.dk
· Adresse: Tvedvej 7, 6000 Kolding
Vi bestræber os på at besvare feedback inden for 5 hverdage.

Formelle klager
adm@ibc.dk
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