
Ally for Websites bada poziom dostępności treści i plików 
umieszczanych na stronie i wykrywa znajdujące się w nich błędy 
obniżające ten poziom. Narzędzie podpowiada, w przystępny sposób, 

na czym te problemy polegają, gdzie dokładnie się znajdują i w jaki sposób 

można je naprawić. Dla odwiedzających strony, Ally for Websites oferuje 

możliwość pobrania treści strony (lub plików na niej umieszonych), 

w przyjaznym formacie alternatywnym, dobranym do ich potrzeb, 

na przykład: w formacie audio, HTML, lub tłumaczenia na wybrany język.

Sprawdzanie zawartości stron 

pod kątem standardów 
dostępności WCAG 2.1

Nasz zespół

Integracja z wykorzystywanym 

przez uczelnię systemem 

do zarządzania stronami www 

lub z repozytorium cyfrowym

Automatyczne tworzenie 
alternatywnych formatów 
(OCR, PDF, HTML, Audio, ePub, 

elektroniczny brajl)

Ally for Websites umożliwia zwiększenie poziomu dostępności treści umieszczanych na 
stronach internetowych uczelni. Za pomocą narzędzia uczelnia może w proaktywny sposób 
rozwiązywać problem dostępności stron WWW i budować kulturę uczelni dostępnej.

Jesteśmy: Jesteśmy częścią:

PCG Academia łączy potencjał globalnej firmy konsultingowej z lokalnym doświadczeniem ekspertów 

w dziedzinie edukacji. Wspieramy misję edukacyjną i naukową uczelni dostarczając rozwiązania w ramach dwóch 

niezależnych ekosystemów IT: Educloud i Sciencecloud. Pracujemy z najlepszymi uczelniami w Polsce – od dużych 

publicznych uczelni tj. Uniwersytet Jagielloński, po topowe uczelnie niepubliczne tj. Akademia Leona Koźmińskiego. 
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UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ
Poznaj możliwości systemu 

Ally for Websites

Korzyści

Nasze referencje

Natychmiastowy wgląd 
w poziom dostępności strony 
internetowej

Wsparcie w tworzeniu bardziej 
integracyjnego środowiska 
cyfrowego

Dotarcie do i zaangażowanie 
nowych grup odbiorców treści 
cyfrowych

Uczelnia

Mniej zgłoszeń związanych
z koniecznością modyfikacji
procesów i formularzy

Uzyskanie dodatkowych
korzyści z posiadanych
systemów informatycznych

Kontrola nad procesami
i formularzami przy pomocy
jednego narzędzia integrującego 
dane z wielu systemów

Osoby odwiedzające 
stronę

Poprawa świadomości na temat 
dostępności cyfrowej

Eliminacja barier 
i skuteczniejsze dotarcie 
do osób z różnymi potrzebami

Monitorowanie dostępności 
na bieżąco, łatwiejsza 
priorytetyzacja działań 
i możliwość szybkiej reakcji 
dzięki automatycznym 
raportom

Administracja 
i edytorzy stron

Nasz zespół ma duże doświadczenie w zakresie digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych dla 

czołowych polskich uczelni. Zachęcamy do kontaktu z nami i do zapoznania się z historiami naszych klientów, 

przedstawionymi na stronie internetowej www.pcgacademia.pl 


