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Добре дошли в EVS Translations!

EVS Translations подпомага някои от водещите

В 21ви век компаниите са изправени пред

световни брандове и институции в

предизвикателството на все по-бързия обмен

изпълнението на техните преводни проекти,

на информация и комуникация между

като прави това изпълнение по-интелигентно и

различни международни пазари. Със сигурност

по-въздействащо от всякога. Нека ви помогнем

това е вълнуващо време да бъдеш Доставчик

да вървите напред! Ние сме готови, а вие?

на езикови услуги. Човешката експертност бива
комбинира с технологичните иновации, за да

Едуард Вик

се предостави творческо съдържание и
техническа информация, които да помогнат на
бизнеса да начертае плановете си за
международно развитие.

„Вече не може да се подхожда към преводите от
елементарно производствено ниво. Действайте
стратегически и вижте как се разгръща пълният
потенциал на езиковите услуги.“
Едуард Вик, основател и управляващ директор на EVS Translations

КОИ СМЕ НИЕ

Нашият опит е вашето предимство

Един глобално свързан екип

Преводите са изпълнени интелигентно,

непрекъснато покритие за вашите проекти, за да

корпоративни отдели на една компания. Ние,

EVS Translations е уникална компания:

съдържанието е управлявано ефективно, а

доставят качествен продукт, дори при кратки

също така, помагаме на клиентите да

непрекъснато инвестираме в технологии и

вашето изживяване е безпроблемно.

срокове. Те са тук, за да ви консултират и

организират, подобрят или преструктурират

посъветват, когато е подходящо и за да обезпечат

своите процеси, които са част от жизнения цикъл

инфраструктура, за да предоставим цялостна
услуга, която да бъде изпълнена от собствен,

Помагаме на бизнеса да върви напред

постоянно качествено изпълнение и стойност на

на един проект. Чрез интегрирането на софтуер

голям щатен екип. Този екип днес работи в 8

Екипите за проектен мениджмънт в EVS

съдържанието в дългосрочен план.

за управление на преводите за по-ефективно

международни офиса, като покрива всички

Translations координират мултидисциплинарните

критични аспекти от един езиков проект,

щатни екипи през целия жизнен цикъл на

Помислили сме за всичко

за контрол на качеството и последващи

включително превода и преводните технологии.

конкретния езиков проект, като наблюдават и

Изискванията на нашите клиенти представят

подобрения, ние правим преводите

Гордеем се, че посрещаме разнообразните

контролират всяка негова фаза. Като работят чрез

широкия спектър на това, което един доставчик

по-интелигенти за вас.

изисквания на амбициозни бизнеси чрез един

добре организирани процеси и в съответствие с

на езикови услуги може да предложи: от превод и

бизнес модел, в чието ядро са контролът на

ISO сертифицирани стандарти за качество на

работа с настолни издателски системи до пълно

качеството и гъвкавостта на процесите.

управлението на проекти, тези екипи предоставят

управление на цялото съдържание за всички

изпълнение и с изграждането на солидна основа

ЕКИПЕН ПОДХОД

Глобален достъп до необходимата ви експертност
WE SPEAK YOUR LANGUAGES

Берлин, Германия

Нотингам, Великобритания
Леверкузен, Германия

Изкуството на превода

Офенбах, Германия

Днес дигиталните и софтуерни технологии ни помагат да

София, България

Мюнхен, Германия

бъдем по-бързи и по-свързани. Но докато преводът все
по-често се характеризира от технологичните иновации, е

Мадрид, Испания
Атланта, Джорджия, САЩ

важно да не се губи от поглед това, към което се стремим.

Chart Title

Не бива да подценяваме силата на човешкия талант.
Замислете се: кое е това, което прави едно съдържание,
информация и комуникация въздействащи? Не е ли
съдържанието, което се възприема без усилие, защото е
професионално, ангажиращо и интелигентно? EVS

Нашият екип
Брой служители:

Translations взима най-доброто от технологиите и умните

156

софтуерни решения, за да подпомогне най-добрите
лингвистични таланти. Нашите преводачи са избрани,
защото имат таланта да създават професионални
писмени текстове, които са подкрепени от задълбочено
разбиране за сферата, в която преводачът се е
специализирал.
Човешки превод
Ние развиваме лингвистичния талант чрез постоянни

Преводачи: 70
Проектни мениджъри:

23

	Бек офис, IT и специалисти
форматиране и предпечат: 30
Администрация:
Продажби:

15

18

обучителни схеми, вътрешни и външни обучения и
практични решения, които включват и глобалния ни
екип за IT поддръжка. Всички наши преводачи са
служители на пълен работен ден в един от 8те
международни офиса.
Понякога не е задължително създаването на нещо голямо
да бъде сложно. За нас то започва единствено с
изключителния човешки талант.

КАК РАБОТИМ

Контрол на качеството и сигурност

Изпълняваме вашите изисквания към

мерките за сигурност на данните вътрешно, а

доставчика на езикови услуги

списъците с вътрешни лица се поддържат в

Всеки бизнес трябва да вземе предвид
различни променливи, когато избира партньор
за доставката на езикови услуги. Сигурността на
данните се преценява изключително
внимателно, а от процесите за управление на
качеството се очаква да гарантират висока
надеждност и стойност. Намирането на
комбинация от двете е най-доброто и
убедително решение за бизнеса.
Строгото съблюдаване на процесите от всички
служители, което надхвърля стандартите за
управление на качеството ISO 9001:2015 и DIN

съответствие с Регламента на ЕС за пазарна
злоупотреба, така че най-ценните ви активи са
защитени от злоупотреба. Партнираме си с
център за данни в Германия, сертифициран по
стандарта ISO 27001. EVS Translations работи в
съответствие с националните закони за защита
на данни в България, както и с Общия
регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
Невъзможността да се поддържа качеството в
дългосрочен план и притесненията, свързани
със сигурността, касаеща конфиденциалната
информация са едни от най-честите причини

ISO 17100:2015, дава винаги успешни резултати

купувачите на езикови услуги да изгубят

както по отношение на качеството, така и в

увереност. Ние разбираме това и непрекъснато

цялостното удовлетворение на клиента. Но

инвестираме в тези две сфери, за да

именно стандартизацията на процесите във

гарантираме абсолютната надеждност на

всичките ни офиси е това, което позволява

услугата, сигурността на данните и

непрекъснато покритие за вашите проекти и

навременното предоставяне на проектите,

способност да предоставяме качество във

според вашите изисквания. Това е един

всички аспекти.

цялостен подход, който ще облагодетелства

Сигурността на данните е от първостепенно
значение. Всеотдайният IT отдел управлява

вашия бизнес.

ПРЕВОДЪТ КАТО УСЛУГА

Правим преводите по-интелигенти за вас
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Иновация, родена от 25 години решаване на проблеми
Докато изискванията за глобална комуникация

проекти или при цялостна локализация. CAT

и обмен на информация стават все по-сложни

инструменти, интеграция на системи,

в същността си и докато напрежението ту се

платформи и софтуери за машинен превод –

покачва, ту намалява, доставчиците на езикови

ние имаме инструментите, с които да ви

услуги трябва да бъдат иновативни, за да

помогнем.

осигурят на клиентите висококачествени
решения, които имат добавена стойност.
Благодарение на почти 25 години
партньорство с глобални бизнеси, ние
развихме един цялостен подход към
преводаческите услуги, който покрива

Стандартни услуги – решения от край до край
за превод на печатни и дигитални материали,
включително създаване на готови за
принтиране материали и локализация на
уебсайтове.

основните критерии за надеждно

Иновативни процеси – възможност за

предоставяне на услугата.

автоматизиране на процесите, за да се

EVS Translations се фокусира върху четири
аспекта, за да оперира като стратегически
партньор на международни компании.
Набор от технологични решения –
предоставяне на технологични решения за
разрешаването на специфични проблеми,
възникващи на различните нива при обемни

координира и контролира нуждата от превод
на големи обеми.
Консултиране – практична обратна връзка за
бизнеси, които биха искали да изградят
вътрешна архитектура за преводни технологии
или поддръжка за разработването на
двуезични системи за машинен превод.

ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ

Цялостни решения за нашите клиенти

Форматиране
и предпечатна
подготовка

ПРЕВОД

Локализация

Редакция

Дублаж
Платформи
и процеси

SEO
Управление
на проекти
Нашето портфолио от услуги, извършвани от вътрешни екипи гарантира
предоставянето на преведено съдържание за печатни документи, дигитални
платформи и аудио-визуални медии. От работа с програми за текстообработка
и предпечат, за субтитриране или дублаж до транскрипция и многоезикова SEO
оптимизация, ние предоставяме решения от един източник.
За бизнесите, които искат да подобрят своите възможности за локализация
нашият екип за консултации относно Преводни технологии покрива
сфери като: машинен превод, системи за управление на преводите
и управление на терминологията.
Услугите са предоставяни от нашите щатни специалисти, които работят като част от глобално
свързан екип. Клиентите могат да съчетават услуги или да установят централизиран модел за
доставка на преводите, за да генерират по-висока стойност и да постигнат по-високо качество.
От превода на стандартни документи до структурирането на ваша собствена архитектура
за преводни технологии – заедно ще намерим решението, за да отведем бизнеса ви на
следващото ниво.

Транскрипция

Машинен
превод

ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОДИТЕ

Контрол за нуждите от превод
на големи обеми

Проверка на надеждността на доставката

Усъвършенстване и контрол
Подхождайте стратегически към управлението на
преводите, за да елиминирате неефективните
моменти, за да контролирате разходите и да
намалите административния товар. И всичко това
докато получавате по-голяма стойност и
подобрявате сигурността на вашите данни.
Ясна представа за дейностите и разходите
Упълномощени администратори могат да получават
запитвания за превод, да назначават поръчки или
да генерират доклади за разходите. Те, също така,
могат да качват или изтеглят файлове и да
управляват фактури. Платформата за управление на
преводите ви гарантира, че големите обеми за
превод не остават непроверени и че стойността на
преводаческата услуга няма да бъде подривана.

Преглед

Можем да ви помогнем да установите контрол
EVS Translations предоставя решения за
управление на преводите на бизнеси с много
високи изисквания и обеми:

Запитване / Поръчка

■ Индивидуализиран интерфейс на платформата
■ Проследяване на всички поръчки за ускоряване
на процеса

■ Намаляване на административните задачи за
повече ефективност

■ Интеграция със счетоводни системи
■ Г енериране на отчети за разходи и активност,
за да се контролира бюджета

■ Подходящо за компании с изключително големи

Искане за преглед

годишни обеми за превод

Вход

Проверка на фактури

ЦЯЛОСТНИ ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ

Ние сме вашият преводачески отдел
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Когато обемите за превод на компанията

и които имат големи обеми за превод.

нарастват се появява и фрагментарното

Индивидуален проектен мениджър ще

използване на няколко доставчици на езикови

координира глобалните ни ресурси и

услуги. Разходите се контролират по-трудно ,

технологии, за да гарантира оптимизация на

активите от съдържание губят своята

процеса и да осигури необходимото качество.

стойност заради липсата на консистенция, а
подобряването на процесите е трудно
постижимо. Има два ключови елемента за
извършването на интелигентни преводи в
голям обем: професионални лингвистични
умения и силно управление на съдържанието,
докато се придвижва през различните етапи
на подготовка.

Помагаме на клиентите ни да организират,
усъвършенстват или преструктурират
процесите, които представляват жизнения
цикъл на преводния проект. Чрез
интегрирането на софтуер за управление на
преводите за по-голяма ефективност,
предоставянето на платформа за
управлението на проекти за по-малки

EVS Translations може да се интегрира във

административни усилия и чрез изграждането

вашите процеси и екипи, за да оперира като

на солидна основа за контрол на качеството и

отдаден езиков отдел за бизнесите, които

постоянно подобряване, ние правим

работят на множество международни пазари

преводите по-интелигентни за вас.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА УЕБСАЙТ И SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

Създайте по-добро дигитално изживяване за вашите международни клиенти

Ангажирайте вашата дигитална аудитория

достигнете крайната си цел. Нашите екипи

За да се предостави автентично дигитално

работят с вашата система за управление на

изживяване на всички международни пазари

съдържанието, за да предоставят

се изисква интелигентен подход към процеса

безпроблемно и интелигентно локализирано

на локализация, който надхвърля класическия

съдържание, според вашите изисквания. Също

превод. Това съдържание с висока видимост

така управляваме последващи обновявания за

ще отправи послание за това кои сте вие като

множество езици, като синхронизираме тази

бранд. Извършена правилно, локализацията

работа с релевантната комуникация и

създава по-интимно дигитално изживяване за

предвидените маркетингови дейности.

вашите международни клиенти, което, от своя

Предоставяме локализирано и оптимизирано

страна, може да повиши тяхната ангажираност

съдържание за публикации в социалните

и процента на конверсии.

мрежи, видео съдържание и имейл маркетинг
или за pay-per-click кампании.

EVS Translations работи с компании, които са на
различен етап от цялостната локализация:

Действайте стратегически по отношение на

независимо дали вашият бизнес реагира на

вашето дигитално съдържание – ние можем да

пазарни възможности или действа проактивно,

ви покажем как.

ние ви предоставяме решение, чрез което да

Какви са ползите за вас:

■ Международна SEO оптимизация за по-добро
дигитално изживяване

■ Нашите екипи за маркетинг и SEO
копирайтинг работят заедно, за да ви
предоставят цялостно решение

■ Консистентно внедряване на вашата
корпоративна идентичност и корпоративен
език

■ Работим в съответствие с вашата стратегия за
локализация: от добавянето на още един език
до управлението на многоезичен уебсайт

ФОРМАТИРАНЕ И ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Ние можем да облекчим вашия товар

необходимата лингвистична и техническа експертиза,

форматиране и предпечатна подготовка в индустрията.

■ Adobe Acrobat Professional
■ Adobe Creative Suite: Dreamwaver, Animate
■ FrameMaker, InDesign, Illustrator, Photoshop
■ Premiere Pro
■ MadCap
■ Microsoft Office, OpenOffice и LibreOffice
■ Web-Format (HTML, XML, PHP, ASP)

Екипът създава брошури, листовки или ръководства за

„Да, но аз мога да свърша това в моята компания“

лингвистична валидация на съдържанието в крайния

потребителя на различни езици, така че когато ви

EVS Translations може да извърши както превода, така

формат, за множество езици, означава, че вашите

ресурси и време, ускорявайки времето за

предоставим съдържанието, то да е готово да го

и работата, свързана с форматиране и предпечат чрез

готови за печат материали имат професионален и

достигането на материалите до пазара.

използвате. Работим със следните програми:

един внимателно интегриран процес. Разполагаме с

завършен вид.

Ускорено производство

Печатни материали с пълна лингвистична

Преводът е само част от процеса по създаване на

верификация

печатни и дигитални бизнес материали.

EVS Translations се разви и израсна през последните 25

Изработването става много по-сложно когато
възниква необходимост от специфични решения,
свързани с дизайна на брошури, упътвания и други
печатни материали. Прехвърлете този процес по
подготовката на EVS Translations и освободете

години, за да предоставя днес цялостни решения,
съобразени с изискванията на клиента. Именно затова
работим с един от най-големите вътрешни екипи за

за да разберем и управляваме проблемите, които
възникват при различните езици, включително с
шрифтове, които не се поддържат, твърде много бяло
пространство при разширяването/свиването на текста
и разстоянието между редовете. Вътрешните експерти
по предпечатна подготовка, заедно с пълната

ПРЕГЛЕД НА ЕЗИЦИТЕ

Глобален обмен на комуникация и информация

Български
Китайски
Немски
Английски
Френски
Италиански
Японски
Корейски
Холандски

Полски
Португалски
Румънски
Руски
Испански
Чешки
Турски
Унгарски
и още много…

Очакваме Ви!

Подкрепяме вашите глобални амбиции!
Изискването за глобална комуникация и обмен на информация нараства неимоверно. Тъй
като много езици стават стратегически за международните бизнеси, същите се обръщат към
EVS Translations за интелигентни езикови решения, които увеличават производителността
във времето. Нашите уникални вътрешни екипи, които отговарят за всички критични

EVS Translations България
Ул. „Дамян Груев“ 10-12, ет. 7, ап. 32,
София
02 980 56 68
salesbg@evs-translations.com

аспекти на един езиков проект, се грижат комплексното и разнообразно съдържание да бъде
достъпно за всички ваши международни акционери, независимо от езика на който говорят.

www.evs-translations.com/bg/
Посетете нашия блог: https://www.evs-translations.com/blog/bg/

WE SPEAK YOUR LANGUAGES

