
Minska tiden och kostnaderna som läggs på annat 
än kärnverksamheten och förbättra ditt innehåll

När du fokuserar på att öka ditt företags produktivitet eller förbättra kvaliteten och effektiviteten  

i ditt innehåll kan Lionbridge samarbeta med dig för att effektivisera din verksamhet.

Utöka din övergripande kapacitet och se till att dina interna team kan fokusera på sina 

huvuduppgifter genom att gå över till en hanterad modell med både lokal och distansbaserad 

skalbarhet för ditt skapande av innehåll och dina tjänster för teknisk datasupport.

TJÄNSTER FÖR TEKNISK DATASUPPORT



Få ut mer av dina team

Tjänstemodellen för TDSS som hanteras av Lionbridge hjälper företag att göra mer.

• Avlasta och frigör viktig tid och viktiga funktioner för företaget

• Fokusera arbetet på kärnverksamheten

• Öka värdet och gör global skalbarhet möjlig för din verksamhet och din tekniska 
dokumentation

Optimera skapandet, hanteringen och underhållet av kundrapporter, databaser och 
alla aspekter av teknisk administration. Lionbridges TDSS-modell erbjuder heltäckande, 
skalbara resurser som anpassas för att passa dina behov:

• Närvaro på plats (kundens platser)

• Distansarbete (Lionbridges globala kontor)

• Offshore (låg kostnad)

• Crowd-lösning (webbaserad)

• "På rätt plats" och alternativ för blandade lösningar – den bästa kombinationen  
för ditt företag

Lionbridges tekniska innehållstjänster och TDSS-tjänster är ett billigt, högkvalitativt alternativ 
till att öka antalet anställda som kommer att påskynda produktutveckling, tiden till marknaden 
och få ut mesta möjliga av dina interna produktteam med lösningar för

• skapande av innehåll och teknisk dokumentation

• skapande av illustrationer, grafik och multimedia

• projekthantering, samordning och konsulttjänster

• innehållspublicering och webbpublicering

• skapande av reservdelskataloger och support för konfigureringshantering

• initiativ för verksamhets- och processförbättring, kartläggning av värdeströmmar

• KPI-sammanställning och kvalitetsrapporter

• datainsamling och -rapportering

• skapande av tekniska standardrapporter (tekniska instruktioner, rätt första gången, 
fel per enhet osv.)

• supporttjänster för teknik-, produkt- och designteam

• koncessionssupport

• rapportering av inspektionsprocessen för första och sista artikelgenomgång

• skapande av databas- och dataspårningsverktyg.

Lionbridge erbjuder en unik kombination av tjänster för teknik, skapande av innehåll, 
administration och kompletta översättningar plus experter och funktioner inom teknik  
och projekthantering.

Välj Lionbridge för

• innehåll, teknisk dokumentation, 
publiceringsstöd, konstruktion 
och design, apputveckling samt 
tjänster för testning  
och översättning

• omfattande erfarenhet 
av tjänster för kunder 
inom konsumentprodukter, 
teknik- och 
programvarudokumentation, 
jordbruk, flyg och rymdfart, 
fordon, tunga maskiner, 
sjöfart, energi och elkraft 
samt försvarsindustrin

• Six Sigma lean-metodik och 
ISO-certifieringar

• dygnet runt-modell och säkra 
globala anläggningar

• fler än 6 000 engagerade 
medarbetare i 27 länder

• världens största 
globaliseringsföretag.

Kom i gång

Kontakta oss i dag om 
Lionbridge-hanterade 
tjänster för TDSS kan hjälpa 
ditt företag att hantera 
viktig produktutveckling 
och tidsplaner för leverans. 

LIONBRIDGE.COM

Man uppskattar att våra tekniker lägger 65 % av  
sin tid på administrativa uppgifter som inte har 
med teknik att göra.

F&U-chef på Fortune 500-företag inom utrustning för bygg och anläggning
”

“

https://www.lionbridge.com/

