Erklæring om tilgængelighed
Hos Moovit er vi overbevist om, at det er helt afgørende, at vores tjeneste skal
kunne bruges af alle. Webstedet er blevet tilpasset i overensstemmelse med
Storbritanniens tilgængelighedsregler for organer i den offentlige sektor
(websteder og mobile applikationer) (Nr. 2) fra 2018 og W3Cs retningslinjer for
webindholdstilgængelighed 2.1, niveau AA.

De ændrede adgangsforhold omfatter:
Ændringer til fordel for tastaturbrugere:
Al funktionalitet forbundet med webstedets indhold kan betjenes gennem en
tastaturgrænseflade på følgende måde: et klik på Tab-tasten bringer dig til det
næste link og et tryk på Enter åbner linket. Et klik på Shift-Tab bringer dig til det
forrige link.
I søgefelter med automatisk udfyldning vil et tryk på Tab i søgefeltet bringe dig til
toppen af udfyldningslisten. Tryk på op/ned-tasterne for at rulle gennem
mulighederne og klik på Enter for at vælge den ønskede mulighed.
Skift til forskellige områder på siden og webstedet
Dette vil hjælpe tastaturbrugere og svagtseende personer. Øverst på hver side er
der et link markeret “Fortsæt til primært indhold”, og hvis man klikker på Enter
over dette link, bringes man direkte til sidens primære indhold.

Ændringer til fordel for svagtseende personer
● Farver med høj kontrast gør indholdet lettere at læse
● Brug din browsers zoom-funktion til at zoome ind og ud på siden. Hvis du
klikker samtidigt på Ctrl/Cmd og plus (+), vil du zoome ind på siden (gør
det et par gange, til du får den ønskede størrelse). Klik på Ctrl/Cmd og
minus (-) for den modsatte virkning.
● Gør skriften større vha. din browser eller OS-indstillinger:
○ Chrome: Indstillinger => Udseende => Skriftstørrelse
○ Firefox: Generelt => Sprog og udseende => Standard skrifttype =>
Størrelse
○ iPhone: Indstillinger => Tilgængelighed => Skærm & lysstyrke =>
Tekststørrelse

Undgåelse af lysglimt og animation
Dette websted anvender animation til at vise ankomster i realtid. Brugere, der
gerne vil deaktivere lysglimt, kan ændre OS-indstillingerne:
● Windows: Deaktiver animation i Indstillinger => Øget tilgængelighed =>
Skærm
● Macintosh og iPhones: Vælg Reduceret bevægelse i Indstillinger =>
Tilgængelighed
● Android: Klik på Fjern animationer i Indstillinger => Tilgængelighed
Ændringer til fordel for brugere med skærmlæsere
Dette websted er fuldt ud tilgængeligt for skærmlæsere, da det indeholder:
● Titler
● Alternativ billedtekst
● Separate sektioner for navigation og indhold og muligheden for at skifte
mellem dem
● Brug af ARIA til forbedring af skærmlæserkapacitet

Om denne tilgængelighedserklæring
Denne erklæring er skrevet d. 18. juni, 2020, efter testning af webstedet på
Chrome browsere (internet og mobil), Firefox (internet) og Safari (iPhone).
Webstedet er også testet med JAWS for Windows skærmlæser på Chrome.
Desuden testes alle nye sider løbende.
Henvend dig til os mht. tilgængelighed
Moovit arbejder løbende på at forbedre webstedets tilgængelighed, så hvis du
har kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på
https://moovit.com/contact-us/. Tilføj venligst et link til den side, du henviser til,
og dine kontaktoplysninger

●

