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DÜNYA DİLLERİNDE PROFESYONEL ÇEVİRİ VE DOKÜMAN GELİŞTİRME HİZMETLERİ
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Kalite güvence kontrolünden terminoloji
geliştirmeye ve proje yönetimine kadar
çeşitli uygulamaları kapsayan çeviri
teknolojileri yeni geliştirilen teknolojiler
arasında yer alıyor. Maliyetlerinin yüksek
oluşuna karşın, Referans Çeviri tarafından
müşterileri lehine avantaj oluşturma
amacıyla konuşlandırılan bu teknolojiler,
çevirmenlerin performansına katkı
yaparak çevirilerin daha kısa sürede daha
yüksek kalitede tamamlanabilmesini
sağlıyor.

Gizlilik Protokolü
Yeminli Çeviri Hizmetleri
İşletmelerin ihtiyaç duyduğu resmi
evrakların çevirileri için, Referans
Çeviri kadrosunda dünya dillerinde
hizmet veren zengin bir uzman yeminli
çevirmen kadrosu bulunduruyor.

İş dünyasının en hassas değerlerinden
olan gizlilik, Referans Çeviri tarafından
kalite güvence protokollerinde özel olarak
ele alınıyor ve teslim edilen kurumsal
materyal ile içeriğinin çalışmanın tüm
aşamalarında A’dan Z’ye tüm personel
tarafından tam bir gizlilik bilinciyle
işlenmesi sağlanıyor.

Dosya Güvenliği Protokolü

Sözlü Çeviri
Deşifre Hizmetleri
Web Tasarımı
Grafik Tasarım

Referans Çeviri Hizmetlerinde bulacağınız
farklılıklardan biri de kurumsal içeriğin
güvenliğini sağlayan Dosya Güvenlik
Protokolü’dür. Güvenlik hassas içeriğin ve
ilişkili çeviri dosyalarının her türlü yetkisiz
erişimden korunması için oluşturulan bu
protokol, özel güvenlik duvarı ve şifreleme
algoritmalarıyla korunuyor ve düzenli
olarak yedekleniyor.
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Call in the seahorse when you need safe guidance through hard waters.

Çeviride
Uluslararası
Kalite Standardı

TS EN ISO 17100
Çeviri sürecinin iş akışını her çalışmada
aynı yüksek kaliteyi sağlamak üzere kuran
Referans Çeviri'nin hizmet kalitesi
TS EN ISO 17100 uyarınca
belgelendirilmiştir.
Çeviride Bütçe Tasarrufu Sağlayan

AKÇE SİSTEMİ
Çeviri çalışmalarında bütçe rahatlığı
kazandıran Akıllı Çeviri Sisteminde (AKÇE)
her müşteri için özel bir içerik kütüphanesi
oluşturuluyor ve çevirisi yapılan metinler
buraya kaydediliyor.
Tümüyle uzman çevirmenlerin görev yaptığı
sistem, insan yaratıcılığı
ile çeviri teknolojilerinin
avantajlarını birleştirerek
maliyeti düşürüyor, kaliteyi
ve verimliliği yükseltiyor.
AKÇE Sistemi
• Maliyeti düşürür
• Çalışma süresini
kısaltır
• Kaliteyi yükseltir
• Kurumsal dili korur
HİZMET
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