 29אוקטובר2018 ,
לכבוד:
איילון נאמנים
בדיקת נגישות לאתר ריסקי
 .1הרינו לאשר ,כי בהתאם לחוזה התקשרות שנחתם בין הצדדים מספקת נטינג בע"מ (להלן" :החברה")
לחברת איילון נאמנים בדיקות נגישות לרכיבים ולתבניות ייחודיים המפורטים בחוזה ההתקשרות ובנספח א'
המצ"ב לאתר ריסקי הנמצא בכתובת http://www.riski.co.il/ :וזאת בשפה העברית (להלן" :השירותים").
 .2הבדיקה בוצעה על דפדפן מסוג  FireFoxבכתובות :ע"י קורא מסך מסוג .NDVA
 .3בדיקות הנגישות בוצעו על תבניות העמודים בלבד ,בהתאם לקישורים שהתקבלו מאיילון נאמנים .באחריות
איילון נאמנים ליישם את תיקוני הנגישות בכל עמודי האתר ,התבניות ,הרכיבים והתכנים.
 .4כפוף לאמור לעיל בסעיף  ,1הרכיבים ותבניות האתר המפורטים בנספח א' ואשר נבדקו כמפורט לעיל והם
בלבד ,נמצאו תואמים לדרישות התקן הישראלי (ת"י  – 5568מרס  )2013ברמת  .AAמובהר לעניין זה ,כי
בדיקת נגישות זו אינה חלה על רכיבים ,עמודים ,תכנים ותבניות שאינם מצוינים במפורש בנספח א'.
 .5בדיקה זו תקפה ליום הבדיקה  29.10.18בלבד והינה כפופה לכך שלא ביצעו עבודות פיתוח ו/או שינויים /ואו
תוספות בעמוד או בתוצרים ו/או בכל חלק מהם ובכלל זה בממשק המערכת שלא באמצעות נטינג ו/או שלא
בהתאם לתדרוך ו/או הנחיות אותם קיבלו צוות איילון נאמנים או מי מטעמם מנטינג בנושא הקפדה על שמירת
הנגישות של האתר (לרבות שמירה על תכנים ,תמונות ,סרטים ,באנרים וכיו"ב ואשר עשויים להשפיע על
המשך שמירת אתר האינטרנט כאתר נגיש ועמידה בדרישות התקנות כפי שהן נכון למועד הבדיקה
 29.10.18ולא במועד מאוחר יותר).
 .6מובהר כי עם קבלת אישור זה ובכפוף לאמור בו ,מסתיימת האחריות והטיפול של חברת נטינג באתר זה.
 .7רכיבים ,דפים ותבניות אשר נכללו בבדיקות הנגישות – כמפורט בנספח א' המצ"ב.
בהצלחה,
צוות נגישות נטינג בע"מ
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'נספח א
: http://www.riski.co.il/  דפים ותבניות אשר נכללו בבדיקות הנגישות של אתר,מיפוי רכיבים

כתובת דף

 רכיב/ שם התבנית

מס"ד
1

/http://www.riski.co.il

דף הבית

http://www.riski.co.il/contact-us

צור קשר

2
3

http://www.riski.co.il/accessibility

הצהרת נגישות-תוכן
4

http://www.riski.co.il/lifeinsurance/simulator

2 מחשבון שלב

http://www.riski.co.il/lifeinsurance/compare

3 מחשבון שלב

http://www.riski.co.il/lifeinsurance/quote

4 מחשבון שלב
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