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 Loro Piana Traceability لتطبيق الويب للتتبع الوصول  إمكانية  بيان 

Web Application . 

 Loro Piana للتتبع  الويب  لتطبيق  الوصول  إمكانية  حول  Loro Piana S.p.A من  بيان  هذا 

Traceability Web Application 

(https://productinfo.loropiana.com/traceability.) 

 

 الوصول  إمكانية  لدعم  إجراءات 

الية  اإلجراءات  Loro Piana S.p.A تتخذ  لت  Loro للتتبع  الويب  لتطبيق  الوصول  إمكانية  لضمان  ا

Piana Traceability Web Application : 

ينا  الوصول  إمكانية  حول  المستمر  التدريب  توفير  •  .لموظف

يات  أهداف  تعيين  •  .الواضحة  الوصول  ومسؤول

 

 

 المطابقة  حالة 

 لتحسين  والمطورين  المصممين  متطلبات  (WCAG) الويب  محتوى  إلى  الوصول  إمكانية  إرشادات   تحدد 

 AA مستوى  ، A مستوى : المطابقة  من  مستويات  ثالثة  تحدد . اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الوصول  إمكانية 

 . AAA ومستوى 

ا  Loro Piana Traceability  Web Application للتتبع الويب تطبيق يكون أن يجب ً ق  مع  متواف

WCAG 2.1  المستوى A  و AA  

ا  Loro Piana Traceability Web Application  للتتبع الويب تطبيق يتوافق ً  WCAG مع  جزئي

 والقوانين  الرقمي،  للوصول  التنظيمي  EN 301-549 األوروبي  والمعيار  ، (AA و  A المستوى ) 2.1

  . الحالية  المحلية 

ا  تتوافق  ل  المحتوى  أجزاء  بعض  أن  يعني  الجزئي  التطابق   الرجوع  يرجى . الوصول  إمكانية  معيار  مع  تمامً

 .التفاصيل  على  للحصول " والبدائل  القيود " أدناه  القسم  إلى 

 

 

 التعقيبات 

 Loro Piana Traceability Web للتتبع  الويب  تطبيق  إلى  ل الوصو  إمكانية  على  بتعقيباتك  نرحب 

Application . جز  تواجه  كنت  إذا  إخبارنا  يرجى  الخاص للتتبع الويب  تطبيق  على  الوصول  إمكانية  في  حوا

 : Loro Piana ب

 accessibility@loropiana.com: اإللكتروني  البريد  •

 .عمل  أيام  7 خالل  التعقيبات  على  الرد  نحاول 

https://productinfo.loropiana.com/traceability
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
mailto:accessibility@loropiana.com


 

 

 المساعدة  والتكنولوجيا  المتصفحات  مع  التوافق 

الية  المساعدة  التقنيات  مع  ليتوافق  Loro Piana Traceability للتتبع الويب تطبيق تصميم تم لت  :ا

• Voiceover ،  متصفح Apple Safari  تشغيل  ونظام iOS 

 

 الفنية  المواصفات 

 التقنيات  على  Loro Piana Traceability Web Application لتطبيق  الوصول  إمكانية  تعتمد 

الية  لت  الكمبيوتر  جهاز  على  مثبتة  مساعدة  ملحقات  أو  تقنيات  وأي  الويب  متصفح  من  معينة  تركيبة  مع  للعمل  ا

 :بك  الخاص 

• HTML 

• WAI-ARIA 

• CSS 

• JavaScript 

 .المستخدمة  الوصول  إمكانية  معايير  مع  المطابقة  على  التقنيات  هذه  تعتمد 

 

 

 والبدائل  القيود 

 Loro Piana الويب لتطبيق الوصول  إمكانية  لضمان  جهودنا  أفضل  نبذل  أننا  من  الرغم  على 

Traceability ،  المحتملة  والحلول  المعروفة،  للقيود  وصف  أدناه  ويرد . القيود  بعض  هناك  يكون  فقد .

 .أدناه  مدرجة  غير  مشكلة  لحظت  إذا  بنا  التصال  يرجى 

 : Loro Piana Traceability للتتبع الويب لتطبيق  المعروفة  القيود 

نا المحتوىا إلىا التركيزا نقلا يتما لا .1 يّ َ ب عند فتح  : (A المستوىا - التركيزا أمرا WCAG 2.4.3) المُ

كلمة المرور، وتأكيد التسجيل،   جواز سفر المنتج، التسجيل، تسجيل الدخول، وتغيير  الطبقة المتراكبة ل

، ولكنه ينتقل إلى زر اإلغالق. ومن المقرر إصالح هذه المشكلة. يرجى االتصال  eالمكون  فال يتم التركيز على 

 بنقطة جهة الوصول إذا واجهت مشكلة. 

 

:  (A المستوى - WCAG 2.1.1 المفاتيح لوحة) الصفحةا في النشطةا غير المكونات إلىا مفاتيحال لوحةا تنقل يستمر .2

عند التنقل في صفحة تفاصيل المنتج عبر لوحة المفاتيح، يستمر التنقل في القائمة على الرغم من عدم تنشيطها. ومن  

 المقرر إصالح هذه المشكلة. يرجى االتصال بنقطة جهة الوصول إذا واجهت مشكلة. 

 

 تمييز أوا استجابة، لطلب أوا إجراء،ا إلىا إلشارةااا أو المعلومات،ا لنقل الوحيدةا البصرية الوسيلة باعتباره اللونا استخداما يتم ل .3

: ال تقدم الروابط واألزرار الموجودة في تطبيق  ( A المستوىا - اللون استخداما WCAG 1.4.1) مرئيا عنصر

الويب أي مالحظات عند النقر أو التحليق. لن يكون اللون هو العنصر الوحيد الذي يوفر تعقيبات، ولكن سيتم تنفيذ  



ديد تغيير الحالة عند التحليق )مثل تسطير النص(. ومن المقرر إصالح هذه المشكلة. يرجى االتصال بنقطة  التعديالت لتح

 جهة الوصول إذا واجهت مشكلة. 

 

: إذا لم يمأل  (A المستوىا - الخطأ تحديد WCAG 3.3.1) الدخولا تسجيل حسابا فيا أخطاء أيا تحديد يتم لم .4

المستخدم حقول البريد اإللكتروني وكلمة المرور، فال توجد أخطاء عند النقر على زر تسجيل الدخول. ومن المقرر  

 إصالح هذه المشكلة. يرجى االتصال بنقطة جهة الوصول إذا واجهت مشكلة. 

 

:  (A المستوىا - معنى ذا تسلسالا 1.3.2) المعنى لفهما الالزم القراءة ترتيب على للمحتوى البديلا العرضا يحافظ أنا يجب .5

في الجدول متعدد األعمدة، يجب أن يتدفق العرض الخطي للمحتوى من الجزء العلوي من العمود إلى أسفل العمود، ثم  

إلى الجزء العلوي من العمود التالي. عرض المحتوى ليس خطيًا في منطقة جواز سفر المنتج. ومن المقرر إصالح هذه  

 مشكلة.  المشكلة. يرجى االتصال بنقطة جهة الوصول إذا واجهت 

 

: أثناء التنقل بلوحة المفاتيح، فإن بعض  (AA المستوىا - المرئي التركيز WCAG 2.4.7) دائًما مرئي غير التركيز .6

المكونات مثل "زر تأكيد التسجيل" ليس لديها تركيز مرئي. ومن المقرر إصالح هذه المشكلة. يرجى االتصال بنقطة جهة  

 الوصول إذا واجهت مشكلة. 

 

 التقييم  نهج 

 Loro Piana Traceability للتتبع  الويب  لتطبيق  الوصول  إمكانية  بتقييم  Loro Piana S.p.A قامت 

الية  الطرق  خالل  من  لت  :ا

تقييم  •  الذاتي  ال

  

 التاريخ 

 .2022 مارس  1 في  البيان  هذا  إنشاء  تم 

 


