
Förenkla flerspråkigt innehåll och inspirera 
besökarna på din webbplats

I skapandet av en välfungerande webbplats krävs ofta en besvärlig hantering av innehåll som skrivits för 

olika användningsområden av olika författare, som dessutom är spridda över hela organisationen. Det 

kan bli både dyrt och krångligt för ett globalt företag som hanterar webbplatser på många olika språk.

Om du använder Sitecore kan du undvika de här problemen. Med Lionbridges konnektor för Sitecore 

blir arbetsbördan betydligt lättare.

LIONBRIDGE FÖR SITECORE



Optimerad hantering av flerspråkigt innehåll

Fler Sitecore-webbplatser ansluter till Lionbridge än till något annat översättningsföretag. 
Välj Lionbridge för Sitecore och få kontroll över din flerspråkiga webbplats:

• Utnyttja fördelarna med publicering från en enda källa: Återanvänd samma 
källinnehåll i olika digitala kanaler. Redigera källinnehållet bara en gång och återvinn 
innehållet före översättning för att minimera antalet uppdateringar.

• Gör det enkelt: Starta och hantera översättningsprojekt i ett smidigt flöde. 
Välj innehåll, ange önskade språk och klicka på översätt för att skapa ett nytt 
projekt för Lionbridge. 

• Spara tid varje dag: Slipp klipp-och-klistra och andra tidskrävande uppgifter. 
Högautomatiserad hantering av flerspråkigt innehåll frigör mycket tid för personalen.

Större relevans på fler marknader

Med Lionbridges konnektor för Sitecore kan du snabbt och enkelt hantera flerspråkigt 
innehåll från den välbekanta Sitecore-miljön. Vårt molnbaserade plugin-program bygger 
på branschledande teknik, med en flexibel innehållsprocess som gör att översättningsarbetet 
går snabbare. Det går fort att konfigurera lösningen utan utbildning eller särskilt IT-stöd. 

Med Lionbridges konnektor sker överföringen av ditt innehåll mellan Sitecore och 
Lionbridges översättningsteknik automatiskt, så att du snabbt och enkelt kan skapa 
flerspråkiga webbplatser. Du hanterar webbplatsen på ett enda centralt språk och 
exporterar och importerar sedan in allt innehåll som ska översättas, så att de flerspråkiga 
webbplatserna alltid är uppdaterade.

En konnektor, en oändlig 
mängd anslutningar

Våra automatiserade 
konnektorer kan kombineras 
med din teknikuppsättning 
och har stöd för Lionbridges 
alla globala och digitala 
marknadsföringstjänster:

• Optimering av flerspråkiga 
webbplatser

• Flerspråkiga digitala 
kampanjer

• Visuell anpassning

Viktiga fördelar 
med lösningen

• Få en heltäckande 
leverantörskedja för 
globalt innehåll

• Förenkla och effektivisera 
översättningsprojekt 
via ett kontrollerat 
arbetsflöde

• Håll flerspråkiga 
webbplatser uppdaterade 
och konsekventa

• Minska kostnader och tid 
för lokalisering

• Öka möjligheterna att 
tillgodose de lokala 
marknadernas behov

Kom i gång

Kontakta oss i dag! Prata 
med en expert och hör hur 
Lionbridge kan förbättra 
marknadsupptaget, 
användbarheten och 
genomslagskraften hos 
dina globala produkter 
och tjänster.

LIONBRIDGE.COMLionbridge är en stolt Sitecore 
Platinum Technology Partner. Vi arbetar 
ständigt med att leverera globala 
marknadsföringsupplevelser av högsta 
kvalitet till Sitecores kunder. 

Dina utmaningar

Växande volymer 
med innehåll 

för kunder

Stora eftersläpningar 
av innehåll som 
ska översättas

Innehåll saknas 
för viktiga  

marknader 

Alltmer komplext 
innehåll, bland annat 
i form av multimedia 

och interaktivt 
innehåll

Behov av att 
balansera tid, 

kvalitet och kostnad

https://www.lionbridge.com/sv-se

