SAP nyelvi tanácsadási és
fordítási szolgáltatások
Professzionális szolgáltatások egy kézből
MorphoLogic

Az SAP nyelvi tanácsadási és fordítási szolgáltatásokkal a
MorphoLogic Lokalizáció professzionális megoldást kínál a saját
fejlesztések és bővítmények globális bevezetésénél végzendő fordítási
projektek támogatására.

A MorphoLogic
Lokalizáció
bemutatása
A legtapasztaltabb

Legyen szó egy új külföldi leányvállalat alapításáról vagy a piaci lehetőségek bővítéséről saját
fejlesztések és bővítmények által - mindkét feladat igényli a szoftvertermékek és a kiegészítő
anyagok, mint például a dokumentáció, oktatási és marketinganyagok nyelvi verzióinak professzionális és hatékony elkészítését, illetve ezek gondozását.
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gáltatói területen egyszerre
volt jelen:
• SAP nyelvi tanácsadás

• SAP fordítás

Nyelvi tanácsadási szolgáltatások

Fordítás az összes SAP-nyelvre

A nyelvi tanácsadási szolgáltatásokkal a MorphoLogic Lokalizáció

SAP PartnerEdge-partnerként tapasztalt SAP-fordítói partnerekből álló

ügyfelei számára lehetővé teszi a rendszertartalmak fordításánál a

kiterjedt hálózatunknak köszönhetően bármely SAP-nyelvre tudunk

műszakilag kifogástalan, a ráfordítások és munkafolyamatok szempon-

fordítást nyújtani, miközben projekttapasztalatunk és infrastruktúránk

tjából leghatékonyabb megoldás megtalálását és a rendelkezésre álló

zökkenőmentes lebonyolítást biztosít. Ügyfeleinkek számára komoly

belső és külső erőforrások optimális felhasználását. A munka során figy-

előny, hogy miközben a kommunikáció és a projekt lebonyolítása egy
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SAP rendszerfordítás

Hogyan kell kezelni a rendszer fordítói környezetét? Hogy tartandó
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lis fordítók alkalmazása. Ügyfeleink saját fejlesztéseik és
bővítményeik kifogástalan nyelvi verziói mellett olyan szilárd
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Az SAP-rendszerrel alapértelmezetten kiszállított SE63

mak karbantartásánál is felhasználhatnak.

fordítói környezet olyan hatékony funkciókat kínál mint a
statisztika, fordítói munkaállományok valamint javaslattár a

SAP dokumentációk fordítása

fordítások újrahasznosításához, és támogatja a rendszerben

A MorphoLogic Lokalizáció professzionális szolgáltatást nyújt
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– Végfelhasználói dokumentációk
– Oktatási anyagok

SE63 oktatás/workshop

– Online súgók

Olyan ügyfelek számára, akik fordítási projektjeiket belső erőforrásokkal

– Marketinganyagok

kívánják támogatni és lebonyolítani, a SE63-fordítói környezet optimális
kezelését bemutató oktatásokat/workshopot kínálunk. Az oktatás cé-

A fordítási munka során a legkorszerűbb fordítói eszközök biztosítják
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csolódó képernyőfotók készítése és egyéb DTP-munkálatok.

Nyelvi tanácsadás és támogatás

A fordítói környezet kialakítása a fordítási folyamatnak csupán egy
részlépése. A tanácsadás és projektmenedzsment a folyamat minden
fázisában szükséges, legyen szó a mennyiség felméréséről, fordításról
vagy kész fordítások rendelkezésre bocsájtásáról. Fordítási projektek
során szerzett sokéves tapasztalatunknak köszönhetően ügyfeleinknek
mindig optimális megoldást tudunk kínálni.

Fordítási szolgáltatások

Kapcsolat

Az SAP-fordítási projektek több területet átfogó szakismeretek speciális
keverékét igénylik. Mind a projektvezetőknek, mind a fordítóknak töké-

MorphoLogic Lokalizáció Kft.

letesen kell ismerniük a rendszert. Elengedhetetlenek továbbá az olyan
kompetenciák, mint a nyelvismeret, a szoftverfordítás során szerzett

info@morphologic-localisation.eu

tapasztalat, az SAP és az ágazati terminológia ismerete. A MorphoLogic

www.morphologic-localisation.eu

Lokalizáció projektvezetői és fordítói több mint 10 éves tapasztalattal

ecohub.sdn.sap.com/partners/morphologic

rendelkeznek az SAP-rendszerfordítás területén.
© 2011 MorphoLogic Lokalizáció Kft. Minden jog fenntartva. ELMS, apps4trans, OTM, PPB, ATS, TMB a MorphoLogic Lokalizáció Kft. védjegyei. SAP és az SAP-Logo az SAP AG bejegyzett védjegye. Minden egyéb termék és szolgáltatás neve az adott cég védjegye. A
szövegben szereplő adatok nem kötelező érvényűek és kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az ebben a kiadványban szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók. Az adatok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A MorphoLogic Lokalizáció
nem vállal felelősséget vagy garanciát e kiadványban előforduló esetleges hibákért vagy hiányosságokért. A MorphoLogic Lokalizáció a termékekért és szolgáltatásokért kizárólag olyan mértékben felel, mely az adott termékekről és szolgáltatásokról szóló
megálllapodásokban kifejezetten szabályozásra került. A jelen kiadványban szereplő információkból semmilyen további felelősség nem keletkezik.

