AFSKAF DE MANUELLE
ARBEJDSGANGE
CONNECTORER TIL 25 SYSTEMER
World Translation kan tilbyde dig og din virksomhed en hel portefølje
af køreklare connectorer til diverse CM-systemer, e-handels-platforme,
dokumentationsmanagement-systemer, kundeserviceplatforme og meget mere.
Med en connector til et eller flere af dine systemer får du en helt ny tilgang til
håndtering af indhold på flere sprog. En connector giver dig en strømlinet og
enkel oversættelsesproces.
Du sender dit indhold til oversættelse direkte fra dit system, som integreres med
vores oversættelsesteknologier, og oversættelserne implementeres direkte i dit
system på den ønskede placering.

CONNECTORERNE - DEN FULDE PORTEFØLJE
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Adobe Experience Manager
Alfresco Digital Business Platform
Bitbucket
Box Drive
Confluence
OpenText Documentum
Dropbox
Egnyte CONNECT
Episerver
IBM FileNet Content Manager
GitHub
GitLab
Google Drive
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Liferay
Nuxeo
OneDrive
OpenText Content Server
S3
SalesForce
SharePoint
Sitecore
Microfocus
Umbraco
WordPress
Zendesk Guide

Listen udvides løbende. Har du brug for en connector til et system, som ikke er på listen, så
kontakt os. Det er muligt, at den allerede er på vej, eller at den skal udvikles som den næste i
rækken.

EN CONNECTOR GIVER BLA.
MENING I FØLGENDE SITUATIONER
•
•
•
•

 in hjemmeside opdateres løbende med nyt indhold, som kræver
D
kontinuerlig lokalisering til andre sprog.
Du har produktkataloger på flere sprog, som løbende skal vedligeholdes.
 it software opdateres løbende på dit koncernsprog og skal oversættes til et
D
eller flere sprog sideløbende.
Du håndterer store flersprogede supportdatabaser.

Ved at implementere en connector sparer du en masse tid og bøvl, som dine
manuelle arbejdsgange kræver af dig. Det er slut med at kopiere indhold ud,
gøre det klar og sende det afsted til oversættelse, modtage oversættelser og
kopiere dem ind på de rigtige steder igen.

DINE FORDELE

•

 øreklar løsning: Connectorer er integrationer, som allerede er testet og
K
gjort brugervenlige.

•

 endt interface: Connectorer fungerer som et plugin til dit system, så du
K
skal ikke til at lære et nyt interface at kende.

•
•

Sikkerhed: Sikker håndtering af dit indhold.
 isikominimering: Du formindsker risikoen for fejl i kraft af den høje grad
R
af automatisering.

AFTAL TID TIL EN DEMO
Mulighederne er mange, og vi vil gerne sikre os, at vi finder frem til den helt
rigtige løsning til din situation. Vi vil også meget gerne vise dig, hvordan det
hele virker, så du får det fulde overblik over dine muligheder.
Ring til os på +45 86 20 48 08 eller send en mail til
info@worldtranslation.com - så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan mødes.

