Spletne storitve

Domino
Accessibility

Dostopnost za invalidne in ovirane
osebe na spletnih mestih

»

Usklajeno z zakonom o
dostopnosti za invalide

»

Upoštevanje vseh spletnih standardov
za zagotavljanje dostopnosti

»

Spreminjanje brez osvežitve strani

»

Zapomnitev nastavitev

»

Velika količina možnosti in nastavitev

»

Povečevanje črt

»

Barvne različice strani

»

Vključene prihodne skladnosti
in dopolnitve z zakoni

Spletne strani Domino temeljijo na HTML 5 in
drugih najnovejših standardih, ki uporabnikom
omogočajo pravilno razvrščanje v spletnih
iskalnikih, pravilno delovanje v brskalnikih
in avtomatsko 100% dostopnost preko
upravljanja in možnosti, ki jih ponuja večina
sodobnih brskalnikov.
Z novimi zakoni in za še boljšo uporabniško
izkušnjo je te možnosti potrebno dodati
v samo spletno stran, kjer si uporabniki z
oviranimi zmožnostmi lahko brez težav brskajo
po straneh in dostopajo do informacij.
Z nadgradnjo Domino Accessibility na spletna
mesta dodajamo poseben meni s katerim
uporabniki lahko poljubno nastavijo nastavitve,
ki jim omogočajo brezhiben dostop.
Med pomembnejšimi dodatki so povečevanje
velikosti črk, označevanje izbranega besedila,
navigacija s tipkovnico ter barvne različice
strani, kjer se stran v tretnutku obarva
črnobelo ali kontrastno.

Naročila
in informacije

040 842 313

servis@domdesign.si

Z dodatkom dostopnosti, bodo vaše spletne
strani še bolj kredibilne tako za upoorabnike
kot iskalnike, predvsem pa uporabne in 100 %
dostopne.
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Domino Accessibility

Vsebina paketa
Funkcija / paket

XS

S

M

L

Referenca

DV-15-01

DV-15-02

DV-15-03

DV-15-04

Tipi spletnih strani

Mini

Site, Shop

Site, Shop

Site, Shop

Paket spletnih strani

S, M, L

S

M

L

Vsebinskih strani

30

50

100

200

Komponente - tipične

20

30

40

50

Komponente - po meri

0

1

5

10

HTML5 semantična
struktura

x

x

x

x

Navigacija s tipkovnico

x

x

x

x

Osvetljevanje izbora

x

x

x

x

Povečevanje črk

3 velikosti

3 velikosti

3 velikosti

x

Barvne verzije

ČB

ČB

ČB, kontrastno

ČB, kontrastno

Označevanje slik, povezav,
elementov

alt, title

alt, title

alt, title

alt, title

Aria posebno označevanje

-

-

-

x

Zapomnitev nastavitev

piškotek

piškotek

piškotek

piškotek

Brez osvežitve strani

x

x

x

x

Cena (EUR)

250,00

500,00

1 000,00

3000,00

Funkcionalnosti

Cene veljajo za posamezno stran. Glasovno branje trenutno ni na voljo (povprašajte dodatno).

Podpora

Količinski popusti

Paket dostopnosti je potrebno tudi vzdrževati,
zato se k podpori doda dodatna mesečna ali
letna postavka glede na paket:

Nudimo količinski popust na več strani.

Spletnih strani

Cena

obračun

Paket Web start

30,00 €

letno

Support/Service S

10,00 €

mesečno

Support/Service M

30,00 €

mesečno

Support/Service L

50,00 €

mesečno

Support/Service XL

80,00 €

mesečno

Spletnih strani
Popust

2

3

4

20 %

30 %

50 %

Skladnost z zakoni
V pakete podpore je vključeno tudi redno
servisiranje, nadgrajevanje in spremljanje
zakonov s posodabljanjem morebitnih
nadaljnjih ali dopolnjenih zahtev.

Plačilni pogoji: Izstavljena faktura 14 dni. Čas izvedbe: 10 delovnih dni po naročilu z izjemo komponent po meri (po dog.).
Ponudba je veljavna od 7. 12. 2020. Pridržujemo si pravico do spremembe paketov in cen. V cene ni vključen 22,00 DDV.
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