SmartConnect CMS-integration

Bestil oversættelser direkte i dit Content Management
System (CMS) med et enkelt klik med musen.

Fuld integration

Nem korrekturproces

Hurtigt og effektivt

Automatisk lhåndtering

Ingen copy-paste

Tidsbesparende

Fuld integration med dit CMS-system
Hos Adhoc Translations tilbyder vi en smart API-løsning, der sikrer fuld integration med dit CMS-system. Med blot et enkelt klik med
musen kan du sende for eksempel dine hjemmesidetekster til oversættelse uden at skulle klippe-klistre eller håndtere en masse XMLler frem og tilbage. Når oversættelsen er færdig, godkender du den direkte i systemet. Det er simpelt, hurtigt og effektivt.
Vores API-løsning understøtter alle de mest almindelige CMS-systemer på markedet, som:

Lettere korrekturproces
På samme måde som du sender dine tekster afsted til oversættelse direkte fra dit CMS-system, får du også oversættelserne retur direkte
i systemet og foretager eventuelle rettelser der. Det gør det nemt og smidigt og sparer dig en masse tid og besvær.
Når du har godkendt oversættelsen og foretaget eventuelle rettelser, er teksten klar til direkte publicering på din hjemmeside. Slut med
tidskrævende og besværligt klippe-klistre-arbejde, der øger risikoen for eventuelle fejl og forlænger processen væsentligt.

Skræddersyet løsning
Hos AdHoc Translations skræddersyr vi løsningen til den enkelte kundes behov.
Din dedikerede projektleder hjælper dig med at nde den løsning, som passer til netop dig.
Kontakt os allerede i dag, så vi kan tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan gøre din håndtering af hjemmesideoversættelser til en
leg.

Automatisk eksport og import af ler
Med API-integrationen kan kildetekster eksporteres, og oversættelser importeres automatisk til og fra dit CMS-system. Det betyder, at du
ikke behøver at kopiere tekst til og fra dit CMS-system, sende e-mails eller holde styr på forskellige versioner. I stedet kan du fokusere på
at skrive indhold og udvikle din hjemmeside.
Du er dermed sikret en langt hurtigere ”time-to-market” af dit indhold.

Integration med oversættelsesværktøj
Løsningen sikrer fuld integration med vores cloud-baserede oversættelsesværktøjer. Når du læser korrektur betyder det, at dine
ændringer automatisk opdateres i oversættelseshukommelsen, så den samme rettelse aldrig skal laves mere end en gang.

Nem og brugervenlig opsætning
Det er nemt og hurtigt at sætte CMS-integrationen op, og det kræver kun minimal indsats fra kundens side. Opsætningen kræver ingen
særlig udviklingsekspertise eller ressourcer.
På ganske kort tid får du adgang til den intuitive og brugervenlige grænse ade, der skal gøre hverdagen lettere for dig.

info@adhoc-translations.com

+45 3391 0919

