OPIS ROZWIĄZANIA

APLIKACJA LIONBRIDGE
APP FOR ORACLE ELOQUA
Usprawnianie kampanii wielojęzycznych

AUTOMATYZACJA I USPRAWNIANIE
KAMPANII WIELOJĘZYCZNYCH

Prowadzenie globalnego marketingu stało się właśnie znacznie
łatwiejsze dla użytkowników platformy Oracle Eloqua. Mogą
oni teraz szybko i tanio publikować treści w dowolnym języku
z poziomu systemu, z którego najczęściej korzystają.

Warto korzystać z szybkości, jakości i łatwości obsługi aplikacji
Lionbridge App for Oracle Eloqua, aby:

•

Usprawniać proces lokalizowania oraz ograniczać czas
i koszty realizacji

•

Polepszać skuteczność kampanii w zwiększaniu
współczynnika konwersji potencjalnych klientów

•

Umożliwiać ponowne używanie treści przez centralne
i regionalna zespoły ds. marketingu

•

Wyeliminować ręczne procesy sprzyjające powstawaniu
błędów i polepszać jakość

•

Uzyskać spójne prezentowanie marki na całym świecie,
niezależnie od języka czy rynku

Za pomocą aplikacji Lionbridge App for Oracle Eloqua marketerzy
mogą tłumaczyć wiadomości e-mail, strony docelowe i filmy
bezpośrednio z poziomu własnego środowiska pracy. Dzięki
usługom redakcji kontekstowej spójność marki i wizerunku
zostaje zachowana, a liczba błędów — ograniczona we wszystkich
językach i kanałach.

•

Zwiększać przychody na rynku globalnym

Aplikacja firmy Lionbridge jest dodatkiem opartym na chmurze, więc
nie wymaga żadnej specjalnej obsługi informatycznej ani szkoleń.
Instalacja jest szybka i łatwa, a dzięki niej znajomy interfejs systemu
Oracle Eloqua wzbogaca się o liczne rozszerzenia, które umożliwiają
użytkownikom wybieranie, monitorowanie i przesyłanie treści do
tłumaczenia na dowolny obsługiwany język. Gdy tłumaczenie jest
już gotowe, jest ono automatycznie importowane z powrotem,
co umożliwia jego zweryfikowanie, odrzucenie lub opublikowanie.

•

Aplikacja Lionbridge App for Oracle Eloqua umożliwia marketerom
uproszczenie tworzenia wielojęzycznych kampanii i zasobów oraz
zarządzania nimi, jak również zwiększanie przychodów z rynków
globalnych.

ZARZĄDZANIE PEŁNYM CYKLEM
TŁUMACZENIA Z POZIOMU PLATFORMY
ORACLE ELOQUA

ATUTY FIRMY LIONBRIDGE:

•
•
•
•
•
•

Najlepsza w swojej klasie technologia
skoncentrowana na usługach językowych
20-letnie doświadczenie, obsługa 387 języków
1,5 mln zarządzanych stron internetowych
95-procentowy wskaźnik utrzymywania
klientów przy sobie
Globalna sieć ponad 100 tys. specjalistów
Numer 1 wśród dostawców usług językowych
według firmy badawczej Common Sense Advisory
Tytuł najbardziej godnego zaufania przedsiębiorstwa
w Ameryce Północnej w 2015 r. przyznany
przez magazyn Forbes

NAJWAŻNIEJSZE
WŁAŚCIWOŚCI
ROZWIĄZANIA
APLIKACJA LIONBRIDGE
APP FOR ORACLE ELOQUA

• Integracja oparta na chmurze
zapewnia łatwość obsługi

Aplikacja Lionbridge App for Oracle Eloqua umożliwia znaczne usprawnienie
procesów tworzenia i publikowania wielojęzycznych treści marketingowych.

• Zgodność z technologią
tłumaczeniową
• Zoptymalizowana
automatyzacja przepływu
pracy sprzyja zwiększaniu
jakości i szybkości
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Responsys

• Obsługa ponad 250 języków

Platforma
Oracle DMP

Platforma Oracle Content Cloud

Wielokanałowość

Dzięki aplikacji Lionbridge App for Oracle Eloqua można docierać do większej liczby
rynków, zwiększać szybkość i skuteczność działania oraz przekonywać do swojej
oferty więcej klientów międzynarodowych.
WŁAŚCIWOŚCI

KORZYŚCI

Proces redakcji kontekstowej

Oszczędzanie czasu i polepszanie jakości
kampanii dzięki podglądowi zgodnemu
z ostatecznym efektem

Zoptymalizowane przepływy pracy

Eliminacja ręcznych procesów, ograniczenie
błędów i zwiększenie możliwości ponownego
użycia treści na różnych rynkach

Polepszona jakość

Utrzymywanie spójności marki i przekazu na
różnych rynkach

Krótszy czas realizacji

Ograniczenie procesów eksportu i importu oraz
szybsze publikowanie na większej liczbie rynków

Rozdzielenie marki, tworzenia i strategii

Wzrost sprawności działania oraz zmniejszanie
kosztów i opóźnień

Śledzenie i prognozowanie działań oraz
otrzymywanie alertów na pulpicie nawigacyjnym

Monitorowanie bieżących postępów, unikanie
„wąskich gardeł” i minimalizowanie ryzyka

W I Ę C E J I N F O R M AC J I M OŻ N A Z N A L E ŹĆ P O D A D R E S E M L I O N B R I D G E . C O M

Informacje o firmie Lionbridge
Lionbridge umożliwia właścicielom
ponad 800 światowych marek
zwiększanie udziałów w rynku, szybsze
wprowadzanie produktów do sprzedaży
oraz skuteczne pozyskiwanie klientów
z rynków lokalnych na całym świecie.
Dzięki naszej nowatorskiej platformie
opartej na chmurze pomagamy
przezwyciężać wyzwania globalnej
komunikacji za pomocą rozwiązań
tłumaczeniowych dostosowanych
specjalnie do najważniejszych
punktów kontaktu z klientami.
Zapraszamy do kontaktu w celu
uzyskania dodatkowych informacji
o sposobach zwiększania mocy
oddziaływania Państwa marketingu
opartego na chmurze z pomocą firmy
Lionbridge: info@lionbridge.com

