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translate online 
Om translate online

 translate online är en komponent i i plus som tillhandahåller säker åtkomst till 
översättningsminnesteknik för företag som vill  sköta delar av eller all sin översättning internt – 
inklusive möjligheten att vid behov dela översättningsminnen mellan interna och externa 
översättare.

• translate online är ett användarvänligt webbgränssnitt som låter dina medarbetare arbeta varifrån som helst
• Den avancerade översättningsminnestekniken lagrar automatiskt varje mening och känner igen 

återkommande innehåll, påskyndar översättningsprocessen, sparar pengar och resurser
• Det webbläsarbaserade gränssnittet innebär att ingen installation krävs, samtidigt som systemet stöder alla 

filformat och live-förhandsgranskning
• I de fall då en blandning av interna och externa översättningsprocesser, tillhandahåller translate online en 

sömlös lösning
• När man använder i plus får man ytterligare fördelar som exempelvis centraliserad dokumentlagring, 

fullständig kryptering, anpassningsbara användarbehörigheter och flexibel rapportering

Vår prissättning passar alla typer av klienter. Månadsprenumerationen är baserad på det antal användare som 
får åtkomst till translate online:

Antal användare  GBP EUR USD DKK SEK

1 till 5 199,00 239,00 339,00 1 790,00 2 190,00

6 till 20 449,00 539,00 759,00 3 990,00 4 990,00

21 till 50 849,00 999,00 1 439,00 7 690,00 9 290,00

50 + Förhandlingsbart Förhandlingsbart Förhandlingsbart Förhandlingsbart Förhandlingsbart

Vi erbjuder 25 % på alla prenumerationer ovan åt klienter som använder sig av våra 

översättnings- eller tolkningstjänster.* 

* För att vara berättigad till denna rabatt måste en klient skicka minst 10 % av sina översättnings- eller 
tolkningsjobb att utföras externt av translate plus.

Om du vill ha en demonstration eller mer information, är du välkommen att kontakta oss: +46 
(0)8 557 797 10 / se@translateplus.com
  

Prisuppgifter:


