Sprogbarrierer er ikke
noget at tale om!
Oversættelse

Fordele ved god oversættelse
• Professionel kommunikation
• Øget troværdighed hos dine kunder
• Sprogbarrierer nedbrydes
• Din virksomheds image styrkes

Oversættelse
Ved at outsource oversættelsesopgaver til
World Translation A/S vil du vinde tid og
spare penge. Vi gør din kommunikation
til udlandet præcis og letforståelig samt
kultur- og branchespecifik. Din virksomheds
professionalisme afspejles i din kommunikation,
og vi vil gerne hjælpe dig med at give dine kunder
positive oplevelser med dine produkter.
God oversættelse
Det har stor betydning for din kundes oplevelse af
virksomhedens produkter, at dine oversættelser
sidder lige i skabet – de skal være letforståelige,
præcise og målgruppetilpassede. For at sikre
dette følger World Translation altid en fast
kvalitetsprocedure. Dine oversættelser varetages
altid af den samme projektleder, og vi benytter
udelukkende oversættere, der oversætter til
eget modersmål. Herudover opbygger vi en
oversættelsesdatabase til din virksomhed.
Vi tilpasser os dit behov
Du vælger, hvordan dine oversættelser skal
udformes, og vi indgår i dialog med dig omkring
dine forventninger. Med henblik på at sikre en
optimal vidensdeling og et hensigtsmæssigt

workflow mellem alle projektdeltagere
anvender vi de nyeste serverbaserede
værktøjer til kommunikation og til behandling
af oversættelsesdata. Disse værktøjer er med
til at sørge for, at alle implicerede parter til
enhver tid har adgang til de samme opdaterede
informationer, og dermed undgås tab af vigtig
viden. Som kunde har du desuden mulighed for
at få adgang til vores kundeportal, hvor du også
nemt kan følge med i processen. Alt materiale og
viden behandles fortroligt.
Vi kan hjælpe dig med
• oversættelse til og fra alverdens sprog
• fagspecifikke oversættelser
• korrekturlæsning og korrigering
• trykklart format efter ønske
• levering i alle formater
Kom videre med dit projekt
Kontakt os for en uforpligtende snak.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Head of Translation Department
Marion Randelshofer
Telefon: +45 86 20 48 40
E-mail: marion.randelshofer@worldtranslation.dk

Hos World Translation
– kan du både
få oversættelse,
korrekturlæsning og
grafisk opsætning.
– får du oversat af
modersmålsoversættere.
– kan du hyre
sprogspecialister og
grafikere til inhouse
assistance.
– varetages
dine opgaver af
sproguddannede
projektledere.
– kan du få
bearbejdet tekst fra
tegneprogrammer.
– undgår du at
skulle efterbehandle
layoutet i dine
dokumenter.
– kan du få
registreret din
virksomheds
terminologi.

