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Kommunikation på det enkla sättet



om oss

translate plus tillhör ett av världens ledande 60 
språkföretag
Vi tror på att kommunikation ska vara enkel, oavsett vilken 
kanal, medium eller teknik det gäller. Vare sig du vänder dig 
till en global publik via din e-handelswebbplats eller till dina 
internationella entreprenörer via en bruksanvisning, kan 
vi hjälpa dig att kommunicera på ett sätt som säkerställer 
att du ökar dina intäkter, förkortar time-to-market, 
strömlinjeformar användarupplevelsen och förbättrar 
kundernas engagemang på lokala marknader.

Du är unik…
Från det första samtalet och till den slutliga leveransen 
samarbetar vi med dig genom varje steg för att 
tillhandahålla innovativa lösningar och säkerställa att både 
du och dina kunder får det vi har utlovat: enkel och effektiv 
kommunikation. Vi ogillar verkligen att säga "nej", och 
därför har vi ett internt utvecklingsteam som arbetar med 
banbrytande tekniska lösningar, ett team av projektledare 
som brinner för sitt jobb och en företagskultur i vilken vi 
lyssnar på dig först, så att vi kan skapa en skräddarsydd 
lösning för just dig.

.…och det är vi också

translate plus erbjuder förstklassiga tjänster på fler än 200 språk och tillhandahåller omfattande och 
skräddarsydda lösningar för alla projekt. 



våra kunder

”Tack för er snabba leverans.  Jag 
står nu inför ett nytt problem och 
eftersom translate plus har blivit 
problemlösaren nummer ett för 
mig, kommer jag att be er om 
hjälp även den här gången!”
Katarina Källberg, marknads- och 
kommunikationschef 
AkzoNobel

"Service är väldigt viktigt för oss, 
och ni ser till att vi får en fantastisk 
service."
James McKie, Team Lead, 
Language Management
Net Entertainment

"Jag uppskattar verkligen att ni 
levererade alla 43 språken tidigare 
än det leveransdatum som vi hade 
avtalat – detta är till mycket stor 
hjälp."
Elspeth Groundwater
Maverick Advertising & Design

"translate plus har varit extremt 
dynamiska och tillmötesgående 
när det gällde att hitta olika sätt 
att tillgodose våra behov. Jag 
är verkligen imponerad av den 
support och det förstklassiga 
bemötande vi har fått hos translate 
plus och jag skulle defintivt inte 
tveka att rekommendera dem till 
andra företag."
Erika Fillini, Global Content 
Production Manager -  
Content - Offer
RS Components Ltd 

"Jag vet inte vad jag skulle ha 
tagit mig till utan er. Tack – jag 
uppskattar verkligen er flexibilitet."
Pia Andersen, Department 
Manager, Documentation 
Management
FLSmidth

Oavsett om de behöver anpassning av våra befintliga tekniker, utveckling av nya programvarulösningar, SEO, 
lokalisering av sociala medier, tekniska översättningar, hjälp med att förmedla sitt varumärkesbudskap runt om 
i världen eller bara vill ha ett gott råd, gör vi vårt bästa för att säkerställa att vår globala och ständigt växande 
kundbas ska bli helt nöjda genom att skapa lösningar för deras specifika krav. Läs mer om hur vi har hjälpt 
kunder inom din bransch på www.translateplus.se.



din bransch

Vi vet att våra kunder har olika 
språkbehov beroende på deras 
branscher och roller.  
Det är därför som vår 
lokaliseringsmodell säkerställer 
att alla inblandade i processen 
får en skräddarsydd tjänst som 
är specifik för just deras behov.

Industrier
• Fordonsbranschen
• Bygg 
• Konsumentelektronik  
• Konstruktionsteknik 
• Finansiella tjänster   
• Livsmedel, drycker & snabbrörliga 

konsumtionsvaror
• Spelbranschen    
• IT & telekommunikation  
• Juridik     
• Life Science
• Tillverkning
• Marknadsföring & sociala medier
• Media & publicering
• Olja, gas & energi
• Offentlig sektor
• Återförsäljning
• Resor & turism

Specialiserade kundroller
• Efterlevnad & juridik
• Uppköp & inköp
• HR, administration & evenemang
• Kvalitetssäkring & regelverk
• Investerarrelationer
• Programvaruutveckling 
• Lokaliseringsavdelning
• Marknadsföring & kommunikation
• Teknisk dokumentation & 

textframställning

Vi hjälper kunder inom en rad olika branscher med deras språkbehov. För 
att kunna leverera våra prisbelönta tjänster har vi interna projektledare som 
är specialiserade på just din bransch. Vi anser att detta avsevärt förbättrar 
kvaliteten på resultaten eftersom ditt projekt hanteras av en person som har 
den relevanta kunskapen och expertisen för att säkerställa att du får exakt 
det du behöver.



våra lösningar

För var och en av våra tjänster har 
vi interna specialistavdelningar som 
är tillgängliga dygnet runt för att 
diskutera eventuella frågor som du 
kan tänkas ha. Vi erbjuder allt som 
har med språk att göra – allt du 
behöver göra är att upplysa oss om 
vad det är du behöver.

Dokument- & texttjänster 
• Översättning & lokalisering
• Teknisk textframställning 
• Transkreation & textframställning
• Korrekturläsning
• Copywriting på lokala språk
• Terminologihantering
• Transkribering
• DTP (desktop publishing) & typsättning

Multimedie-a & audiovisuella tjänster
• Mastering & distribution
• Undertextning
• Berättarröst & ljudinspelning
• Tolkning – personlig
• Tolkning – över telefon (OPI)
• Tolkning – video

Webb-, mobil- & 
programvarutjänster 
• Flerspråkig SEO, SEM & PPC
• Mobil- & appinternationalisering
• E-utbildning & CBT
• Lokalisering av programvara
• buzz plus
• Webbplatslokalisering
• Sociala medietjänster

Tester, kvalitetssäkring & rådgivning
• Globaliseringsrevision
• Lösningar för översättningsgranskning
• Tester av programvara & spel
• Lingvistisk kvalitetssäkring
• Språkkonsulttjänster

translate plus erbjuder ett omfattande utbud av högkvalitativa språktjänster 
med hjälp av våra banbrytande tekniska lösningar för att förbättra 
effektiviteten och minska kostnaderna för våra kunder.



vår teknik

• i plus®: vårt unika 
översättningshanteringssystem, helt och 
hållet utvecklat internt, möjliggör en 
individualiserad upplevelse som är baserad 
på dina krav. 

• design plus: vårt molnbaserade verktyg 
som möjliggör enkel textredigering av 
Adobe InDesign-filer via valfri webbläsare – 
utan att man behöver ha InDesign.

• translate online:  en komponent i i plus 
som tillhandahåller säker åtkomst till 
översättningsminnesteknik – inklusive 
möjligheten att dela översättningsminnen 
mellan interna och externa översättare.

• Översättningsminne & sammansättning: 
Med hjälp av översättningsminnen kan 
vi förbättra kvaliteten, enhetligheten och 
hastigheten. 

• Appar: vi har appar som innebär betydande 
tids- och kostnadsbesparingar, med 
stöd för: Microsoft Office, AutoCAD och 
CorelDRAW.

• Automatiserad filkonvertering & 
bearbetning: vi kan lokalisera innehåll i 
vilket filformat som helst.

• Automatisk & maskinöversättning: MT 
plus, vår flexibla teknik för automatisk 
översättning, kan integreras i ett befintligt 
arbetsflöde med mänsklig redigering i 
efterhand vid behov. 

• Databasinternationalisering: vi kan arbeta 
med vilken databas som helst, inklusive 
Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, 
Access, SQLite och andra.

• Integration med databaser och CMS-
applikationer: vi kan integrera direkt med 
dina befintliga arbetsflöden, förbättra 
processer och förkorta leveranstider. 

• Lösningar för textframställning & 
publicering: vi erbjuder mallbaserad 
textframställning och CMS-funktionalitet.

Vi är ett programvaruoberoende företag, vilket innebär att vi kan erbjuda 
våra kunder en rad olika tekniska lösningar som tillgodoser deras behov. 
Vårt team utvecklar ständigt innovativa lösningar som passar dig, så tveka 
inte att kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa dig att få bättre snurr på 
företagshjulen.
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dina fördelar

Individuella lösningar
Vi samarbetar med dig genom varje 
steg längs vägen för att tillhandahålla 
innovativa lösningar och säkerställa 
att både du och dina kunder får det vi 
utlovar: enkel och effektiv kommunikation 
oavsett språk och medium.

Högkvalitativa resultat
Eftersom vi skapar skräddarsydda 
lösningar kan du vara säker på att få exakt 
det du vill ha. Vi samarbetar enbart med 
specialiserade översättare som har minst 
fem års erfarenhet inom din bransch, 
och du får en enda kontaktperson som 
kommer att hantera alla aspekter av ditt 
projekt och som finns där för dig så länge 
du behöver våra språktjänster.

Kostnadsbesparingar
Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga 
priser, vi fakturerar enbart utifrån antal 
ord i källfilen och vår användning av 
översättningsminnen säkerställer att du 
endast behöver betala en bråkdel för 
upprepat innehåll. 

Snabba leveranstider
Vi arbetar dygnet runt och kommer att 
samarbeta med dig för att uppfylla dina 
deadlines. Eftersom vi börjar med att 
lyssna på dig, kan vi rekommendera den 
bästa lösningen för just din situation, 
oavsett om det handlar om flera 
översättare, maskinöversättning eller 
avancerad integrering. 

Oavsett om du är ute efter en kortare time-to-market, vill förbättra kvaliteten 
på dina översättningar eller minska dina kostnader, så kan translate plus 
hjälpa dig.

translate

"Jag var högst imponerad av 
kvaliteten på översättningen via i 
plus, som gjorde den mycket enkel 
att granska."

Annemarie van ‘t Zelfde,  
Office Manager
Oticon Medical



Storbritannien (globalt 
högkvarter): 
5 Waterside
44-48 Wharf Road
London N1 7UX 
uk@translateplus.com
+44 (0)20 7324 0950

Danmark:
Stadion Allé 70
Ceres Arena
8000 Aarhus C
dk@translateplus.com
+45 86 28 88 68

Tyskland:
Grafenberger Allee 277-287
40237
Düsseldorf 
de@translateplus.com
+49 (0) 211 171705 -59

Sverige:
Industrivägen 23
SE-171 48 Solna
Stockholm
se@translateplus.com
+46 (0)8 557 797 10

Nederländerna:
Amsterdam Herengracht/
Paleis op de Dam
Herengracht 574
1017 CJ Amsterdam
nl@translateplus.com

Bulgaria:
1 Damyan Gruev Street
1303 Sofia
Bulgaria
bg@translateplus.com
+44 (0)20 7324 0950

Italien:
Via dei Lecci
00040 Nemi 
Rom
it@translateplus.com

Kina:
NCI 15/F, NCI TOWER
12A Jianguomenwai Ave
Chaoyang District 
Beijing 100022 
cn@translateplus.com

Japan:
ARCA Central Centre
14F ARCA Central
1-2-1 Kinshi
Sumida-ku,  
Tokyo 130-0013
ja@translateplus.com

USA:
Washington, DC
1776 I Street, NW
Suite 900
Washington, DC 20006
us@translateplus.com
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