HVAD DU BØR VIDE
OM ELEKTRONISKE
PUBLIKATIONER PÅ NETTET
Nye regler for net-publikationers tilgængelighed…

Net-publikationer skal være
tilgængelige…
Mere end 600.000 danskere har ét eller flere handicap, som vanskeliggør eller
helt umuliggør adgangen til information fra en computer eller andre elektroniske medier, med mindre der er gjort særlige tiltag for at sikre, at informationen er tilgængelig.

En elektronisk publikation er gjort tilgængelig, når flest mulige
mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browserteknologier har adgang til den ønskede information.
Statens hidtidige ”Standard for elektronisk publicering” er pr. 1. april 2010 blevet udfaset, men offentlige institutioner er fortsat forpligtet til, at de elektroniske publikationer er gjort tilgængelige.
Den ny standard for tilgængelige net-publikationer hedder nu Web Content
Accessibility Guidelines 2.0, eller blot WCAG 2.0.
Den væsentligste ændring består i, at andre fil-formater end HTML nu
også accepteres til net-publicering, blot disse lever op til tilgængelighedskravene for det pågældende format. Det er således tilladt at benytte fil-formater som fx PDF (herunder PDF standarden PDF/A-1a), Word, Excel, PowerPoint, InDesign, hvis de er gjort tilgængelige.

Tilgængelighed
– de grundlæggende principper
Der er fire grundlæggende principper, der skal iagttages for at sikre tilgængelighed:

Opfattelig


Anvendelig


Forståelig


Robust


Hvad du bør vide…
Forskellige niveauer for tilgængelighed
I standarden er defineret tre niveauer for tilgængelighed: A, AA og AAA, hvor
AAA giver den størst mulige tilgængelighed. IT- og Telestyrelsen anbefaler, at
offentlige institutioner lever op til niveau AA på både hjemmesider og i net-publikationer. På http://www.w3.org/WAI/WCAG20 findes detaljeret information.

Er alle fil-formater lige velegnede til at lægge på nettet?
NEJ. Tilgængelighed handler blandt andet om, at brugeren skal kunne tilgå
det pågældende format med de programmer, der sædvanligvis findes på en
computer. Alle kan tilgå HTML-filer, som kan læses i en hvilken som helst standard browser, mange har også mulighed for at tilgå både PDF- og Word-filer,
mens kun ganske få kan fx læse InDesign filer. Dertil kommer, at det kan være
forbundet med en sikkerhedsrisiko at benytte redigérbare fil-formater som fx
Word og Excel. I praksis betyder det, at kun fil-formaterne HTML og PDF bør
benyttes til elektroniske publikationer.

Hvornår er en PDF-fil tilgængelig?
En PDF-fil anses for tilgængelig, når sprog, læserækkefølge, struktur, tabeller
og figurer er ”kodet” korrekt i overensstemmelse med standardens krav.
PDF tilgængelighed indebærer desuden, at leverandører af teknologiske
hjælpemidler (Assertive Teknologier til fx handicappede) opbygger støtte i
deres produkter, og at forbrugerne køber aktuelle opgraderinger til disse,
som understøtter tilgængelige PDF. Yderligere information findes på
http://www.adobe.com/accessibility.

Er PDF filer lavet efter PDF/A standarden det samme som tilgængelige
PDF filer?
NEJ. PDF/A er en ISO standard, som udelukkende er ment som et udvekslings- og arkiveringsformat og medfører ikke i sig selv, at filen er tilgængelig.
Varianten PDF/A-1a er dog tænkt som den tilgængelige udgave af PDF/A
formatet og er udformet således, at den bibeholder struktur og naturlig læserækkefølge fra original dokument. En PDF/A-1a kan derfor være tilgængelig,
såfremt original dokumentet er struktureret.

Kan levende/bladre PDF filer gøres tilgængelige?
NEJ. Levende/bladre PDF er pr. definition utilgængelige, og de kan IKKE gøres
tilgængelige efterfølgende.

Skal jeg vælge PDF eller HTML
som tilgængeligt format?
Det kommer ganske an på, hvad indgangsmaterialet er, og hvad slutproduktet
skal bruges til. Men som hovedregel gælder følgende:

Hvis indgangsmaterialet er en eksisterende PDF:








Hvis indgangsmaterialet er en formular:


Generelle anbefalinger!
Det anbefales som hovedregel at få netpublikationer lavet i HTML.
HTML er et fil-format, som er designet til netbrug. Det er altid muligt at vedlægge en PDF, hvis man ønsker at kunne printe publikationen med tryksagens
udseende. Kravene til tilgængelighed i HTML er samtidig væsentlig højere og
standardiserede.
PDF er først og fremmest et fil-format designet til print og tryk. Adobe, der
står bag PDF formatet, har udstukket retningslinjerne for tilgængelighed i PDF.
Disse er derfor ikke standardiserede, men dog accepterede. Kravene til tilgængelighed i PDF er lavere, og derfor kan det være nemmere at lave tilgængelige PDF filer, HVIS man sørger for at strukturere de originale dokumenter.

Vil du vide mere?
Rosendahls - Schultz Grafisk har indgående kendskab til fremstilling af tilgængelige netpublikationer. Vores særlige afdeling for netpublicering har gennem
mange år leveret løsninger af høj kvalitet til offentlige institutioner, hvor overholdelse af kravene til tilgængelighed er et absolut krav.
Kontakt din faste grafiske konsulent eller vores systemkonsulenter direkte,
hvis du har behov for:


Rådgivning om, hvilket tilgængeligt format der er bedst for jeres publikation.



Design af Word og InDesign skabeloner, der er forberedt for tilgængelighed.



Konvertering af publikation til HTML, som er tilgængelige i niveau AA efter
WCAG 2.0.



Konvertering af eksisterende PDF fil til tilgængelig PDF fil.



Fremstilling af tilgængelig PDF fil ud fra originale dokumenter.
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