
SmartDesk -
 Translation Management

System
 

Brugervenlig platform
 

Integreret løsning
 

Spar tid og penge
 

Fuld gennemsigtighed
 

Samlet overblik
 

Nyttige rapporter
 

Med vores Translation Management System kaldet
SmartDesk automatiserer og effektiviserer vi globale
oversættelsesprocesser og gør det komplekse enkelt.

 

Med vores onlinebaserede Translation Management System designer og understøtter vi oversættelsesprocessen fra start til slut. Det gør
opgaven simpel, overskuelig og ressourcebesparende for dig og din virksomhed. Når du sender din opgave til os, håndteres den
automatisk i systemet, og du kan samtidig løbende følge med i processen og dermed bevare det forkromede overblik.

  
Med TMS-systemet bliver en ellers meget kompleks og til tider langsommelig proces gjort nem, hurtig og smart. Systemet håndterer den
samlede oversættelsesproces fra afsendelse af opgaven, beregning af tilbud, tildeling af opgaven til oversættelse og korrekturlæsning til
returnering af opgaven til dig som kunde.

  
Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din virksomheds oversættelsesproces.

 

Effektivisering af oversættelsesprocessen
 

Brugertilpasset work�ow
 

Adgang til nyttige rapporter
 

Alt håndteres samme sted
 

Vores TMS-system indeholder et omfattende rapporteringsmodul, så du løbende kan overvåge din virksomheds oversættelsesprojekter.
  

Du får adgang til en lang række rapporter, der blandt andet kan vise samlet antal oversatte ord i en valgt periode, benyttede
sprogkombinationer, gennemsnitspris per ord og ikke mindst give dig en oversigt over, hvor meget du har sparet ved brug af vores
oversættelseshukommelse. Det bliver dermed nemmere for dig at bevare overblikket og styre budgetterne.

  
Desuden kan rapporterne bruges til at understøtte netop din virksomheds KPI’er.

 

info@adhoc-translations.com

 

 

Vi designer og tilpasser opsætningen i vores Translation Management System, så det passer til netop dit behov. Måske ønsker du altid
oversættelse til og fra de samme sprog, eller du ønsker at integrere et speci�kt work�ow. Med en brugertilpasset opsætning, der gemmes
fra gang til gang, bliver det muligt at automatisere ellers komplekse work�ows, hvilket sparer dig for en masse tid og besvær.

  
Sammen med din dedikerede projektleder �nder I frem til den mest optimale opsætning for dig. Kontakt os allerede i dag, så vi kan få en
snak om, hvad du har brug for.

 

Det kan forekomme uoverskueligt, når man har en tekst, som skal oversættes til mange sprog, og man måske samtidigt er presset af korte
deadlines. Med vores Translation Management System ønsker vi at gøre det simpelt for dig at håndtere dine globale oversættelsesopgaver,
da alt håndteres ét sted, så du kan arbejde hurtigere og mere effektivt. Det betyder, at du kan sende og modtage dine opgaver direkte i
systemet, modtage tilbud, hente brugbare rapporter og generelt hele tiden følge med i status for projektet.

  
Systemet er onlinebaseret, og vi kan derfor arbejde sammen med vores kunder på en fælles platform, der giver fuld gennemsigtighed og
hurtige processer.

 

Hurtigere levering af dine opgaver
 Et Translation Management System giver mulighed for at automatisere og effektivisere den samlede oversættelsesproces, så selv meget

korte deadlines kan overholdes. Årsagen er:
  

Det er muligt at opsætte kundetilpassede work�ows, der gemmes fra gang til gang.
 Alle opgaver håndteres på samme platform, så der ikke skal bruges tid på at sende en masse mails frem og tilbage. Du både sender og

modtager dine opgaver direkte i systemet.
 Alt det bagvedliggende arbejde hos oversættelsesbureauet er gjort hurtigere og mere effektivt fra beregning af tilbud, tildeling af

opgave til oversætter, modtagelse af dokumenter, håndtering af fakturering osv.
 

Sammen er vi blevet mere effektive.
 

Integration med oversættelsesværktøjer
 Vores TMS-system integrerer vores cloud-baserede oversættelsesværktøjer. Det betyder, at der altid er adgang til alle relevante

oversættelseshukommelser (TM) og termbaser (TB), som skal bruges til at løse din opgave.
  

Det gør det nemt, hurtigt og �eksibelt.
 

+45 3391 0919
 


