COMMUNICATION WITHOUT LIMITS

IFS jsme snížili náklady
za překlady o více než 30 %.
Jak se nám to podařilo?
Ohledně překladů mají zákazníci nejčastěji následující přání:
• co nejnižší cenu,
• krátký termín dodání,
• vysokou kvalitu překladu,
• přípravu terminologického slovníku a překladové paměti.
S tím správným vybavením
a schopným týmem
se to dá zvládnout.
Abychom ale nemluvili
jen obecně, ukážeme si vše
na reálném příkladu.

Nejprve malé představení zákazníka
Společnost IFS úspěšně dodává a implementuje IFS Aplikace™.
Má přes 2 000 zákazníků a působí
v 50 zemích, kde dohromady zaměstnává
2 700 lidí. IFS nás požádala o lokalizaci
(překlad + korektury) uživatelského rozhraní a dokumentace jejího produktu
IFS Aplikace™. Celkově šlo o lokalizaci
6 490 normostran (1 621 536 slov) z anglického do českého jazyka.

Jak jsme postupovali?
Pomocí CAT nástrojů jsme z celkového
počtu 1 621 536 zdrojových slov identifikovali 742 540 slov, která se částečně
nebo plně opakovala. Opakující se věty/
slova vždy účtujeme nižší sazbou, protože
se opakované výrazy ukládají do překladatelské paměti a nemusíme je překládat
podruhé.

Díky tomu jsme snížili cenu překladu
o více než 30 %.
Na překladu současně pracovali čtyři
překladatelé, kteří sdíleli překladatelskou
paměť a průběžně komunikovali s naším
projektovým oddělením, takže jsme byli
schopní celý projekt dokončit za 206 dní.
Sdílením překladové paměti a slovníku
jsme zajistili dodržení jednotné terminologie a zajistili perfektní konzistenci celého
překladu.
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