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Accessibility-översikt Fördelning av Accessibility-poäng

Fördelning av Accessibility-poäng

Webbplats
Digitala företetag

Fördelning per problem av dina Accessibility-poäng

Problem Poäng

Accessibility-poäng (övergripande)

WCAG-överensstämmelse på nivå A 96.80/100

Rullningsbart element är inte tillgängligt på tangentbordet 100/100

Länkar in samma innehåll med samma textalternativ 96,17/100

Går dessa länkar (i samma kontext) till samma sida? 68,16/100

Behållarelementet är tomt 100/100

Dekorativ bild är tillgänglig för hjälpmedelstekniker 100/100

Tomma rubriker 100/100

Objekt utan textalternativ 100/100

Länkar är inte tydligt identifierbara 100/100

Ljudet spelas upp automatiskt och kan inte stängas av 100/100

Kan ljudet stängas av? 100/100

Inga dataceller har tilldelats tabellrubriken 100/100

Tabellrubriker har fel hänvisning 100/100

Vektorbild utan textalternativ 100/100

Rollen ingår inte i det kontext som krävs 100/100

Namnet på bildfilen är inte ett lämpligt textalternativ 100/100

Är namnet på bildfilen ett lämpligt textalternativ? 100/100

Video utan alternativ till det visuella innehållet 100/100

Finns det ett alternativ till det visuella innehållet i den här videon? 100/100

Endast visuell video utan ett tillgängligt alternativ 100/100

Har videor som är endast visuella ett tillgängligt alternativ? 100/100

Ljud utan transkription 100/100

Har ljudet en transkription? 100/100

Bildknapp utan textalternativ 100/100

Video utan undertext 100/100
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Har den här videon undertext? 100/100

Ogiltig roll 100/100

Dolda element har fokuserbart innehåll 100/100

Obligatoriskt ARIA-attribut saknas 100/100

Flera inbyggda ramar med samma textalternativ 100/100

Är de här inbyggda ramarna identiska? 100/100

Synlig etikett och tillgängligt namn överensstämmer inte 91,06/100

Inbyggd ram utan textalternativ 100/100

Knapp utan textalternativ 100/100

Länk utan textalternativ 100/100

Sidan uppdateras eller omdirigeras utan varning 100/100

Formulärfältet är inte märkt 100/100

Sidans språktaggar överensstämmer inte 100/100

Sidspråk kan inte identifieras 100/100

Sidspråket har inte identifierats 100/100

Element-ID:n är inte unika 100/100

Bild utan textalternativ 100/100

Sidan har ingen titel 100/100

WCAG-överensstämmelse på nivå AA 100.00/100

Text klipps av när den storleksändras 100/100

Färgkontrasten är inte tillräckligt hög 100/100

Är det tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund? 100/100

Tangentbordets fokusindikator saknas 100/100

Framgår det tydligt vilket sidelement som har fokus från tangentbordet? 100/100

Sidzoom är begränsad 100/100

Sidorienteringen är låst 100/100

Videon saknar ljudbeskrivning 100/100

Har videon ljudbeskrivning? 100/100

Autofyll fungerar inte korrekt 100/100

Innehållets språk kan inte identifieras 100/100

WCAG-överensstämmelse på nivå AAA 80.65/100

Fast radhöjd 100/100

Teckenstorleken är fast 100/100

Radhöjd är under minimivärdet 91,15/100

Ojämnt avstånd i text 100/100
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Länkar på samma sida med samma textalternativ 96,66/100

Är dessa länkar identiska? 71,95/100

WAI-ARIA-redigeringspraxis 100.00/100

Texten ingår inte i ett ARIA-landmärke 100/100

Sidregion utan maskinläsbar etikett 100/100

ARIA-attributet finns inte 100/100

Ogiltig status eller egenskap 100/100

Status eller egenskap stöds inte 100/100

Accessibility bästa praxis 100.00/100

Länken Gå till det huvudsakliga innehållet saknas 100/100

Är det möjligt att hoppa direkt till det huvudsakliga innehållet på den här sidan? 100/100

Presentationselement tillhandahålls för hjälpmedelstekniker 100/100

Överanvändning av kursiverad text 100/100

Teckenstorleken är för liten 100/100

Text med enbart versaler 100/100

Sidan saknar rubriker 100/100

Rubrikerna är inte strukturerade 100/100
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