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1. Digital tilgængelighed og WCAG 2.1 A + AA 
retningslinjer 
 
Retningslinjerne for tilgængelighed på webindhold, ofte forkortet til WCAG, er en 
række retningslinjer til forbedring af tilgængelighed på nettet. Produceret af World 
Wide Web Consortium (W3C), er WCAG det bedste middel til at gøre dit websted 
nyttigt for alle dine brugere. 
 
Digital tilgængelighed sigter mod princippet om, at alle inklusive personer med 
funktionsnedsættelser har lige adgang til digitalt indhold. Selvom de ikke er en 
altomfattende liste over problemer, som webbrugere med handicap står over for, er 
de internationalt anerkendte og vedtagne standarder. Retningslinjerne forklarer, 
hvordan man løser mange af de problemer, som dine brugere med handicap står 
over for. Vi finder det meget vigtigt at sikre, at alle vores kunder har mulighed for at 
overholde WCAG-retningslinjerne, når det kommer til Visma EasyCruit-produktet 
 
 

2. En standard, der konstant udvikler sig 
 
Vi arbejder løbende for at overholde WCAG-retningslinjerne, da disse retningslinjer 
udvikler sig over tid, tager vi de nødvendige skridt for at være kompatible. I dette 
dokument vil vi gerne informere dig om nogle kommende ændringer i Visma 
EasyCruit vedrørende WCAG 2.1 A + AA-retningslinjerne. 
 
Det er vigtigt at sikre, at oplysningerne deles med de korrekte personer i din 
organisation. Da WCAG-retningslinjerne handler om din karriere website, råder 
vi dig til at dele disse oplysninger med din kommunikationsafdeling, interne 
webmaster eller det bureau, der vedligeholder din karriere website. 
 
For at læse om retningslinjerne detaljeret, besøg: www.w3.org/WAI/translations  
 
 

3. Hvilke ændringer foretager vi? 
 
Vi opdaterer de for ansøgere synlige webkomponenter fra Visma EasyCruit, såsom: 
joblisten, ledig job søgning, ansøgningsskema, karrierecenter osv. Opdateringen 
giver os mulighed for at overholde de nyeste WCAG-standarder 
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Du undrer dig måske over, hvilke nøjagtige ændringer vi taler om. Nogle eksempler 
på WCAG-kravene, vi implementerer på Visma EasyCruit-websider: 
 

- Tydelig identifikation af input fejl 
- Kontrast Forholdet mellem tekst og baggrund er mindst 4,5: 1 
- Etiketter skal indeholde den samme tekst, der præsenteres visuelt 
- Angivelse af tekst alternativer til indhold, der ikke er tekst 
- Billeder af tekst bruges ikke, medmindre de er vigtige, eller brugeren kan 

tilpasse dem 
- M.M 

 
Den komplette oversigt over alle ændringer er tilgængelig efter anmodning. 
 
ReCAPTCHA 
 
Et eksempel på en WCAG-relateret ændring, vi lige har foretaget for nylig, er den 
reCAPTCHA-funktionalitet, vi bruger. For at undgå, at spam robotter og anden 
software får adgang til et websted, bruges en funktion kaldet reCAPTCHA. Disse 
involverer normalt visuelle eller auditive opgaver, der ligger uden for de nuværende 
muligheder for web robotter. 
 
Den aktuelle reCAPTCHA-funktionalitet er blevet erstattet med en opdateret version. 
Dette vil blive implementeret på siden med ledige oplysninger for funktionen "E-mail 
til en ven". I fremtiden vil reCAPTCHA også blive udskiftet på andre sider. 
 
 

Opdateret version af reCAPTCHA-værktøjet til afsendelse til en venfunktion 
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4. Hvordan påvirker disse ændringer vores kunder? 
 
Som Visma EasyCruit-kunde har du en karriereside, der viser dine ledige stillinger. 
For at implementere WCAG-ændringer skal din nuværende webintegration 
opdateres. 
 
Inden for Visma EasyCruit skelner vi mellem to typer webintegrationer: 
 

1. Full HTML website  
Visma hostede og vedligeholdt sider på easycruit-domænet 
(kundenavn.easycruit.com) 

 
2. XML website  

Kunden er vært for og vedligeholder alle sider selv (undtagen 
ansøgningsformularen og karrierecenter siderne) 
  

Alle karrieresider kan indeholde følgende komponenter: 
● Søg / filter funktionalitet side 
● Jobliste side 
● Siden med ledige stillinger 
● Ansøgningsskema side 
● Karriere-Center side 

 
Afhængigt af din type webintegration hostes nogle af ovenstående komponenter af 
dig (på dit web domæne) eller af Visma EasyCruit. 
 
Visma er ansvarlig for at opbygge og opdatere alle Visma-hostede komponenter. Alle 
andre sider er kundens ansvar. Vi kan derfor kun konsulter på Visma-hostede sider. 
Hvis du ikke allerede har spurgt, råder vi dig til at kontakte din web designer for at 
høre om ændringerne på de sider, som du hoster for at sikre overholdelse af WCAG. 
 
 

5. Hvad skal du gøre for at forberede dig? 
 
Website Komponenterne, der skal opdateres i dit specifikke tilfælde, skal specificeres 
med hensyn til udseende og følelse (hvilke farver, skrifttyper, skriftstørrelser). Vi kan 
opdatere komponenterne, så de passer til dit nuværende udseende og følelse, som 
vi altid har gjort. Men måske er dette et godt tidspunkt at opdatere din branding. 
 
For at vi kan foretage ændringerne, har vi brug for en specifikation af, hvordan du 
ønsker, at ting skal se ud. Dette kan gøres enten via en mock-up eller en 
eksempelside på dit allerede eksisterende websted. 
 

5 
 



 
 

6. Hvornår releases ændringerne? 
 
Vores udviklere arbejder hårdt på at implementere WCAG-ændringerne. Dette 
afsluttes i januar 2021. WCAG-indstillingen gøres tilgængelig ved aktivering af en ACL 
(aktiveret pr. Kunde af Visma). 
 
Så fra januar 2021 kan du bestille opdatering af dine webkomponenter. 
 
Det er vigtigt for dig at vide, at mens ændringerne foretages, forbliver din 
nuværende webintegration uberørt og tilgængelig for dine kandidater. Du får adgang 
til en testside, hvor du kan se ændringerne. Først efter din godkendelse promoveres 
de nye opdaterede webkomponenter til live. 
 

7. Hvordan ser ordre- og levering processen ud? 
 
Processen for at opdatere dine webkomponenter til at være WCAG 2.1 A + 
AA-kompatibel vil typisk bestå af følgende trin: 
 

1. Kunden angiver deres ønske om at opdatere web integrationen ved at 
kontakte Customer Success Manager 

2. CSM og kunden bestemmer, hvilke webkomponenter der skal opdateres, og 
på hvilken kanal (hjemmeside, intern kanal osv.) 

3. Kunden giver en specifikation og / eller en mock up eller reference til det 
ønskede udseende. 

4. CSM vil anmode om et tilbud fra vores webudviklere 
5. Kunden godkender prisen 
6. Arbejdet planlægges, og CSM informere om den forventede leveringsdato 
7. Arbejdet leveres til kunden for at kontrollere og teste web komponenter 
8. Kunden godkender leveringen 
9. CSM vil bede webudvikler om at det nye går live 

 
Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende WCAG 2.1 A + AA-retningslinjerne eller 
opdateringen af dine webkomponenter, bedes du kontakte din Visma EasyCruit 
Customer Success Manager. 
  

6 
 


