WORLD TRANSLATIONS
REVIEWPORTAL
World Translation har udviklet reviewportalen for at understøtte de virksomheder, som af
forskellige årsager gennemlæser deres oversættelser. Formålet med reviewportalen er, at det
skal være nemt at gennemlæse og redigere oversatte tekster. Portalen er yderst brugervenlig
og udviklet til, at alle kan bruge den. Den indeholder alle de funktioner, en reviewer behøver for
at kunne gennemføre en professionel gennemlæsning. Det er nemt og hurtigt at komme i gang
med at bruge portalen, da den er browserbaseret. Det betyder, at du ikke behøver at installere
eller downloade programmer for at kunne bruge portalen.

NOGLE AF DE MANGE FUNKTIONER
OG FORDELE VED REVIEWPORTALEN
Håndterer alle filformater, som kan gemmes
som PDF.
Håndterer XML-filer.
Vælg mellem forskellige editor-modes, alt
efter hvad der passer til din gennemlæsning.
Mulighed for gennemlæsning i layout ved
hjælp af visual review-funktion.
Mulighed for at se matchrater på de enkelte
kolonner.
Mulighed for at få låst tekstsegmenter.
Mulighed for at få tilkoblet terminologi til
gennemlæsningen.
Mulighed for at se historikken over
ændringerne foretaget i filen.
Mulighed for at tilføje kommentarer til
oversættelsen.
Tydelig markering af felter, som er blevet
redigeret.
Modtag automatisk en mail, når opgaven
er klar til gennemlæsning.
Mulighed for at filtrere tekster på matchkategorier og meget mere.
Brugerfladen findes på engelsk og tysk.

NEM OG AUTOMATISK PROCES
Vores oversættelsesværktøj og reviewportalen er integreret med hinanden. Det betyder
helt konkret, at de rettelser, du foretager i reviewportalen, automatisk bliver overført til
oversættelserne og bliver gemt i din translation memory. Automatiseringen af processen
mindsker risikoen for fejl, da eventuelle rettelser ikke skal tilpasses manuelt. Da eventuelle
rettelser automatisk gemmes i din translation memory, sikres det, at dine stilistiske præferencer
og terminologi benyttes i fremtidige oversættelser.

VISUAL REVIEW-FUNKTION
Når du bruger visual review-funktionen, kan du klikke på det tekstelement i layoutvisningen,
du ønsker at redigere. Omvendt kan du også vælge en tekst, og denne vil blive markeret i det
visuelle layout — dermed kan du altid og hurtigt finde en tekstpassage i layoutet. Med visual
review-funktionen får du et helhedsindtryk og konteksten med i de tekster, du gennemlæser.

ER DU INTERESSERET I PORTALEN?
KONTAKT OS OG HØR MERE OM,
HVORDAN DU KAN KOMME I GANG.
Marion Randelshofer
COO | Head of Translation Department
Tel +45 86 20 48 40
marion.randelshofer@worldtranslation.dk

