AUTOMATISERAR
ÖVERSÄTTNINGSPROCESSERNA
I SITT SYSTEM FÖR
INNEHÅLLSHANTERING
En smidig lösning för snabbare
översättningar i marknadsföringssyfte

Global expansion kan öppna dörren till många bra saker – ökad
marknadsandel, varumärkesexponering, nya möjligheter osv. Men
med tillväxt kommer också komplexitet. Det blir större volymer
med innehåll som ska uppdateras på flera språk i flera kanaler och
på flera plattformar, och allt detta kan belasta dina resurser – det
är här integrering med system för innehållshantering (CMS) kommer
in. Om du ansluter direkt till din översättningsleverantör bidrar
det till att komplexiteten elimineras och du får bra kontroll över
dina stora och tidskänsliga översättningsprojekt.

AUTOMATISERING GER BÄTTRE GLOBALA
KUNDUPPLEVELSER OCH ÖKAR INTÄKTERNA

Genom att automatisera hanteringen av webbplatsöversättning får du den handfasta kontroll du behöver för att öka effektiviteten,
korta ledtider och sänka kostnaderna. Det ger dig mer tid att fokusera på lansering av specifika lokala kampanjer, att mäta och
maximera effekterna av kampanjerna och att uppfylla och överträffa globala omsättningsmål. Du kommer också att kunna ge din
internationella målgrupp en smidig kundupplevelse. En bra lösning för CMS-integrering ska också hjälpa dig:

Öka engagemanget och
konverteringsgraden på den
globala marknaden

Möta efterfrågan på lokala
marknader genom att skapa
mer relevant, lokalanpassat
innehåll

Öka teamets produktivitet
utan att ni behöver
distribuera och lära er en ny
programvaruplattform

Automatisera dina översättningsprocesser

Ansluta till i stort sett vilket
översättningssystem som helst
med publicerade API:er

Säkra en tillförlitlig innehållsleverans i
en enda, smidig process med beprövad
programvara som har testats och
implementerats i alla ledande typer av CMS

Spara tid och pengar genom
att undvika manuella
filöverföringar och
relaterade fel

Möjliggöra
översättningstjänster med en
teknikneutral lösning som
bygger på öppna standarder
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LIONBRIDGES CMS-INTEGRERING

Med allt du gör under en vanlig arbetsdag, varför skulle du också
vilja lägga ner tid på att lära dig ett nytt program? Lionbridge
inser detta och har utvecklat en lösning för CMS-integrering som
fungerar direkt med ditt system för innehållshantering, vilket gör
att du kan arbeta i din egen välbekanta miljö för publicering och
skapande av innehåll.
Den säkra anslutningen till ditt CMS gör det möjligt för
användarna att automatisera urvalet, överföringen, hämtningen
och övervakningen av innehåll för lokalisering. Du inte
bara arbetar på din egen plattform, du effektiviserar också
arbetsflödena och ökar effektiviteten.

Hur fungerar det?
Lionbridges programvara integrerar smidigt med ditt system för
innehållshantering och minskar den supportnivå som du behöver
från ditt IT-team. När programvaran väl är installerad för den
in arbetsflödena direkt i användargränssnittet för ditt CMS.
Genom en enda plattform förenklar Lionbridge-konnektorn din
teknikuppsättning – och gör så att dina globala team kan leverera
konsekvent kommunikation av varumärket på alla marknader och
alla språk.
Automatisera dina översättningsprocesser

Lionbridge erbjuder två möjligheter för att effektivisera
webbplatsöversättning baserat på din nuvarande CMSinfrastruktur:

1
En uppsättning på nästan tjugo färdiga konnektorer
för ledande innehållsplattformar inom CMS, e-handel,
PIM, marknadsautomatisering och eDiscovery.

2
Förmågan att integrera med vårt REST-baserade
översättnings-API om vi inte har en konnektor.
Detta är det första öppna API som stödjer samtliga
kvalitetsnivåer och innehållstyper för översättning.
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ÄR LIONBRIDGES INTEGRERING MED SYSTEM FÖR
INNEHÅLLSHANTERING RÄTT FÖR MIG?

Vår översättning med CMS-integrering kan vara rätt val för företag som

har ett system för
innehållshantering
som stödjer hantering
och publicering
av flerspråkigt
webbinnehåll

hanterar medelstora
till stora distributioner
med flera flerspråkiga
webbplatser och stora
mängder dynamiskt
innehåll

kräver korta
har gränssnitt för e-handel,
samarbetar med
ledtider och täta system för produktinformations- flera innehållsägare,
uppdateringar med
hantering, datalager och
leverantörer,
snabb leverans
andra system
redigerare och
intressenter.

GÅ IN PÅ LIONBRIDGE.COM/OUR-PLATFORMS FÖR ATT TA REDA PÅ MER.

Se hur Lionbridges CMS-integrering och andra programvarulösningar kan förenkla och effektivisera
dina flerspråkiga översättningsprojekt för att hjälpa dig att lyckas med dina globala e-handelsmål.

Om Lionbridge
Lionbridge samarbetar med olika varumärken för att riva barriärer och bygga
broar över hela världen. I mer än 20 år har vi hjälpt företag att komma i kontakt
med globala kunder och medarbetare genom att leverera lokaliserings- och
datautbildningstjänster på mer än 350 språk. Via vår plattform hanterar vi ett
nätverk med en miljon experter i mer än 5 000 städer som samarbetar med olika
aktörer för att skapa kulturellt anpassade upplevelser. Vi använder det bästa av
mänsklig kompetens och maskinintelligens för att kommunicera budskap som är
anpassade till våra kunders kunder. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham,
Massachusetts i USA och lösningscenter i 26 länder.
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