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LIONBRIDGE-APPEN
FÖR ORACLE ELOQUA
Effektivisera dina flerspråkiga kampanjer

AUTOMATISERA OCH FÖRENKLA
FLERSPRÅKIGA KAMPANJER

Global marknadsföring har just blivit enklare för dig som använder
Oracle Eloqua. Du kan snabbt och kostnadseffektivt publicera
innehåll på valfritt språk från det system du använder mest.
Lionbridge-appen för Oracle Eloqua gör det enklare för
marknadsförare att skapa och hantera flerspråkiga kampanjer
och tillgångar samt öka intäkterna från globala marknader.

HANTERA HELA
ÖVERSÄTTNINGSPROCESSEN
INIFRÅN ORACLE ELOQUA
Med Lionbridge-appen för Oracle Eloqua kan marknadsförare
översätta och lokalisera e-post, målsidor och videor direkt
i arbetsmiljön. Sammanhangsberoende granskning säkerställer
att varumärket och designen bevaras och att risken för fel och
inkonsekvenser minskar för alla språk och kanaler.
Lionbridge-appen är ett molnbaserat plugin-program som inte
kräver särskild IT-support eller utbildning. Konfigureringen går
snabbt och utvidgar det välbekanta Oracle Eloqua-gränssnittet
med funktioner för att välja, skicka, övervaka och hämta innehåll
för översättning till valfritt språk som stöds på plattformen. När
innehållet har översatts, importeras det tillbaka automatiskt så
att det kan granskas, revideras, avvisas eller publiceras.

Välj snabbhet, kvalitet och enkelhet med Lionbridge-appen
för Oracle Eloqua för att:

•

Effektivisera lokaliseringsprocessen, minska time-to-market
och sänka kostnaderna

•

Effektivisera kampanjerna för att uppnå högre konverteringsgrad

•

Återanvända innehåll i centrala och regionala marknadsföringsteam

•

Höja kvaliteten och eliminera manuella processer som ofta
kan innehålla fel

•

Uppnå en konsekvent och global varumärkesupplevelse
oavsett språk och marknad

•

Öka intäkterna från den globala marknaden

LIONBRIDGE ERBJUDER:

•

Förstklassig teknik med språket som
utgångspunkt

•

20 års erfarenhet, 387 språk

•

1,5 miljoner hanterade webbsidor

•

95 % kundretention

•

100 000+ globala experter i nätverket

•

Utnämnd till bästa översättningsleverantör
av Common Sense Advisory

•

Ingår på Forbes lista över USA:s
mest tillförlitliga företag 2015

LÖSNINGENS
HUVUDDRAG
LIONBRIDGE-APPEN FÖR ORACLE ELOQUA

• Molnbaserad integrering gör
appen enkel att använda

Minska arbetet som krävs för att skapa, underhålla och publicera
flerspråkigt kampanjinnehåll med Lionbridge-appen för Oracle Eloqua.

• Kompatibel med
översättningsteknik
• Optimerat och automatiserat
arbetsflöde ger kvalitet och
snabbhet

Oracle

R

Oracle

Oracle

AG

VARUMÄRKE

Content

• Bibehållen konsekvens
i varumärke och budskap
• Stöd för fler än 250 språk
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Alla kanaler

Nå ut på fler marknader, öka snabbheten och effektiviteten och värva
fler globala kunder med Lionbridge-appen för Oracle Eloqua.

FUNKTIONER

FÖRDELAR

Sammanhangsberoende granskningsprocess

Spara tid och skapa kampanjer av högre kvalitet
med WYSIWYG-förhandsgranskning

Optimerade arbetsflöden

Eliminera manuella processer, minska antalet fel
och återanvänd mer innehåll på marknaderna

Högre kvalitet

Bibehåll varumärkeskonsekvens och ett enhetligt
budskap på alla marknader

Förbättra time-to-market

Minska export och återimport och publicera
snabbare på fler marknader

Separera varumärke, annonsmaterial
och strategi

Öka flexibiliteten och minska kostnader
och förseningar

Uppföljning, prognoser och aviseringar via
instrumentpanel

Övervaka förloppet, undvik flaskhalsar och
minimera riskerna

L ÄS M E R PÅ L I O N B R I D G E . C O M

Om Lionbridge
Lionbridge hjälper fler än 800 världsledande varumärken att öka sina internationella marknadsdelar, påskynda
marknadsupptaget av sina produkter och
effektivt engagera sina kunder på lokala
marknader över hela världen. Med hjälp
av innovativa plattformar med molnteknik
hjälper vi kunderna att övervinna globala
kommunikationsutmaningar med skräddarsydda översättningslösningar.
Kontakta oss i dag om du vill veta mer
om hur Lionbridge kan stärka effekten
av dina molnbaserade marknadsakti
viteter: info@lionbridge.com

