Lever jeres PDF’er op til de nye
lovkrav om webtilgængelighed?
Loven om webtilgængelighed kræver, at PDF-dokumenter publiceret af myndigheder senest
september 2020 skal være tilgængelige for alle borgere uanset handicap. Nu hjælper vi jer
med at få styr på det.

Hvad er problemet?

Problemerne med PDF’er skyldes ofte, at dokumentet:

Mange offentlige myndigheder har
PDF-dokumenter på deres hjemmesider,
der ofte er vanskelige at læse for borgere, der bruger kompenserende teknologier på grund af fx synsnedsættelse
eller ordblindhed eller som har særlige
kognitive udfordringer.

•	er scannet ind fra papir, hvilket gør, at skærmlæsere eller andre
hjælpemiddelteknologier ikke kan understøtte læsningen af
billeder og tekst
• ikke kan ombrydes på mobiltelefonen
• ikke rummer søgefunktion
•	indeholder tekst uden semantisk opmærkning,
hvilket har som konsekvens, at fx overskrifter,
lister og tabeller ikke er markeret.

Altid tilgængelige…

PDF

Vi tilbyder løsning af opgaver på ad hoc-basis
samt faste samarbejdsaftaler. Er I tvivl om,
hvilken samarbejdsform der er den rigtige for
jer, eller har I spørgsmål til EU’s nye krav, så
sidder vi klar. Vi kan også hjælpe jer med at få
styr på tilgængeligheden på jeres websted og i
jeres mobilapplikationer.
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Vi gennemgår og skaber tilgængelige PDF-dokumenter, hvor tekster,
billeder og figurer bliver opmærket, så dokumenterne altid er fuldt
tilgængelige for skærmlæsere, tekst-til-tale-løsninger og kan vises på
mobile enheder hos alle brugere.
Alt, hvad I behøver at gøre, er at sende os de PDF-dokumenter, som
skal gøres tilgængelige, og så sørger vi for, at I får dokumenterne retur,
så de lever op til de gældende standarder
(dvs. PDF/UA og WCAG 2.1/EN 301 549). Sammen med jer danner vi
overblikket og sikrer den optimale overdragelse. Prisen er overkommelig – typisk ca. kr. 50,- i gennemsnit pr. side.
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Læs mere om, hvorfor vi i kraft af vores særlige
kompetencer og store erfaring er de rette til at
skabe PDF-webtilgængelighed for jer:
specialmindsit.dk

Konsulentvirksomhederne Inklusio og Special Minds har en effektiv og
sikker løsning til jer.
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