DOBRE PRAKSE S PODROČJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Ime podjetja:
Tovarna idej d.o.o.

Ime projekta:
eSova, sistem, ki prilagodi spletne strani slepim in slabovidnim osebam

Na kratko o podjetju:
Podjetje Tovarna idej je kreativna agencija, specializirana za spletne marketinške
rešitve in marketinške rešitve na mobilnih napravah. Že 10 let skrbimo za spletno
prezenco in povečanje prodaje preko spleta, tako manjšim kot zelo velikim
slovenskim podjetjem in drugim organizacijam.
Več o nas in naše reference si lahko pogledate na www.tovarnaidej.si.

Vzrok / pobuda za projekt:
V preteklosti smo imeli priložnost spoznati slepega fanta, ki je nas opozoril na
nedostopnost spletnih strani. Ker dajemo v našem podjetju velik pomen uporabniški
izkušnji, smo preučili težave, s katerimi se slepi in slabovidni soočajo pri brskanju po
spletu.
Razvili smo sistem eSova, ki prilagodi spletne strani senzorno ovirani skupini ljudi, da
lažje in hitreje pridejo do pomembnih informacij. Sistem eSova odstrani vse
moteče elemente, ki ovirajo slepe pri prebiranju spletne strani in obenem
slabovidnemu omogoča povečavo pisave in spreminjanje barvnega kontrasta.

Kako je potekal projekt:
Ko smo spoznali ovire in potrebe slepih in slabovidnih ljudi, smo znotraj podjetja
vzpostavili razvojno skupino. Preučili smo možnosti, kako omogočiti lažji dostop do
informacij na spletu, obenem pa obdržati obstoječe spletne strani z dinamičnimi in
interaktivnimi vsebinami. Razvili smo sistem eSova v sodelovanju s slepimi in
slabovinimi, ki pretvori obstoječe spletne strani in jih prilagodi za lažje in hitrejše
brskanje.

Poslovni rezultat:
Za prilagoditev spletnih strani slepim in slabovidnim osebam s sistemom eSova so se
že odločila številna podjetja in organizacije, ki želijo delovati družbeno odgovorno tudi
na spletu.
Obenem smo za sistem eSova prejeli tudi srebrno priznanje za najboljšo inovacijo v
letu 2011 v Podravju ter nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe.

Zakaj je ta praksa družbeno odgovorna?
Slepi in slabovidni so pri iskanju informacij in druženju na spletu pogosto
zapostavljeni. Z uporabo sistema eSova na svoji spletni strani jim omogočimo dostop
do vsebin in tako tudi svojim javnostim pokažemo, da nam ni vseeno.

Kako naprej?
Prizadevamo si, da bi splet prilagodili slepim in slabovidnim osebam, saj jim splet
predstavlja okno v svet. Preko spletnih strani lahko dostopajo do številnih informacij
in do znanja, do česar sami brez pomoči svojih prijateljev in sorodnikov ne morejo.

Kontaktna oseba za več informacij o projektu:
Sabina Čepon, 040/623-345, sabina.cepon@tovarnaidej.si

