Δήλωση προσβασιμότητας
Η Boehringer Ingelheim έχει δεσμευτεί να προσφέρει έναν ιστότοπο που είναι
προσβάσιμος στο ευρύτερο δυνατό κοινό, ανεξάρτητα από την τεχνολογία ή τις
δυνατότητες που το κοινό διαθέτει . Επί του παρόντος εργαζόμαστε εντατικά για να
αυξήσουμε την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα του ιστότοπού μας, γεγονός που
επιτρέπει την τήρηση πολλών διαθέσιμων προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών. Οι εν
λόγω κατευθυντήριες οδηγίες επεξηγούν τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο που
εμφανίζεται στο διαδίκτυο καθίσταται πιο προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Η
συμμόρφωση με τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες θα καταστήσει τον ιστότοπο
φιλικότερο προς όλους τους χρήστες. Αναζητούμε διαρκώς λύσεις που θα φέρουν όλες
τις ενότητες του ιστότοπου στο ίδιο επίπεδο προσβασιμότητας του συνολικού διαδικτύου.

Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης
Τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης (Hot Keys ) προσφέρουν συντομεύσεις για
συγκεκριμένες σελίδες εντός του ιστότοπου. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα
συντόμευσης πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Alt» και εισαγάγετε τον αριθμό του
πλήκτρου άμεσης πρόσβασης (Hot key). Στον ιστότοπο της Boehringer Ingelheim είναι
ενεργά τα παρακάτω πλήκτρα άμεσης πρόσβασης:
•

0- Σελίδα προσβασιμότητας

•

1- Αρχική σελίδα

•

2- Χάρτης ιστότοπου

•

3- Αναζήτηση

•

4- Επικοινωνία

•

5- Εκτύπωση

•

6- Παράλειψη πλοήγησης

Στοιχεία πολυμέσων: Εικόνες, βίντεο και ηχητικά αρχεία
Για όλα τα πολυμέσα και περιεχόμενα χωρίς κείμενο υπάρχουν εναλλακτικά και
περιγραφικά κείμενα μικρού μεγέθους. Υπάρχει επίσης μια απλοποιημένη έκδοση του
ιστότοπου, η οποία εμφανίζει μια σελίδα με περιγραφικά κείμενα στη θέση όλων των
εικόνων και βίντεο. Όλα τα βίντεο και τα πολυμέσα παρέχουν ένδειξη μεγέθους, ώστε να
υπολογίζεται ο χρόνος λήψης. Σε περίπτωση που απαιτείται λογισμικό για την προβολή
του βίντεο, θα εμφανίζεται ένα πρόσθετο ( plug ) στο σύνδεσμο λήψης. Για τα μελλοντικά
βίντεο, θα παρέχεται επίσης ένα υποκατάστατο HTML για Flash Player. Όλα τα βίντεο θα
προβάλλονται με λογισμικό αναπαραγωγής που θα επιτρέπει την αναπαραγωγή, την
παύση, τη διακοπή, προώθηση προς τα εμπρός και πίσω του βίντεο από το χρήστη. Οι
ζωντανές εκπομπές στο διαδίκτυο θα αρχειοθετούνται μετά τη μετάδοση, ώστε να είναι

διαθέσιμες για μεταγενέστερη προβολή. Δεν θα παρέχονται στοιχεία στο περιεχόμενο
που αναβοσβήνουν γρήγορα και συχνά.

Εμφάνιση του περιεχομένου και της διάταξης
Υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ περιεχομένου και διάταξης μέσω της κατάλληλης
χρήσης του HTML και CSS (Cascading Style Sheet). Αποφεύγονται όπου είναι εφικτό οι
πίνακες διάταξης.
Εστιάζουμε στη δόμηση των στοιχείων, ώστε να είναι εφικτή η διερεύνηση ενός
εγγράφου και η εμφάνιση μεγαλύτερων κειμένων. Αυτό περιλαμβάνει:
•

σελίδες έναρξης κεφαλαίου, όπου το περιεχόμενο παρέχεται εντός υποκεφαλαίων

•

επακόλουθη χρήση κεφαλίδων, σύντομο εισαγωγικό κείμενο σε κάθε ιστοσελίδα και
υποκεφαλίδες

•

πίνακες και λίστα με κουκκίδες για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών

•

γραφικά για περίπλοκα περιεχόμενα.

Προσπαθούμε να προσφέρουμε μια σαφή δομή πλοήγησης που θα σας βοηθήσει να
βρείτε το περιεχόμενο που αναζητάτε, εύκολα και γρήγορα.
Οι σύνδεσμοι περιέχουν στοιχεία του τίτλου που περιγράφουν το περιεχόμενο και το
καθιστούν κατανοητό.
Η χρήση σύντομων προτάσεων και παραγράφων, καθώς και τα πολλαπλά σημεία
εισαγωγής σε πηγές πρόσθετων πληροφοριών π.χ. μέσω διαφημιστικών στοιχείων –
όπου αυτό επιτρέπεται με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία και τη συμμόρφωση της
Boehringer Ingelheim στις αξίες και τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας- και σχετικών
ενοτήτων περιεχομένου θα καταστήσουν ευκολότερη την κατανόηση του περιεχομένου.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολία στην πρόσβαση στον ιστότοπο της
εταιρείας της Boehringer Ingelheim, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

