Helt nytt sätt att översätta webbsidor och webb-program
Den snabbaste, enklaste och billigaste
översättningen av en webb-sida eller
ett webb-program görs med SAAS
Translator.
Ingen ändring av källkoden behövs och vem som
helst med språkkunskaper kan utföra
översättningen. Resultatet syns direkt i din dator
(WYSIWYG).
SAAS Translator installeras som en plug-in i
Internet Explorer eller Mozilla Firefox och
genomför översättningen simultant när webbprogrammet körs.
De stora fördelarna gentemot traditionell
implementering av översättning i källkoden på en
server är att översättning med SAAS Translator
med lätthet kan utföras av vem som helst och att
webb-programmets källkod inte behöver ändras
eller kvalitetstestas på nytt. Det betyder stora tidsoch kostnadbesparingar samtidigt som det blir lätt
att outsourca översättningsarbetet.
SAAS Translator kan användas för att översätta
sajter som t.ex. bank-på-internet, boknings-sajter
(bil, flyg, resa m.m.) CRM-program, affärssystem,
webb-shoppar m.m.

Prova SAAS Translator!

Besök http://www.hemnet.se/ och klicka på en
flagga

Prova kostnadsfritt att översätta en
hemsida!

För att göra en översättning klickar man på ett ord
eller en mening på hemsidan, översätter den och
klickar på Save. Sedan går man vidare till nästa
ord/mening. När hela webb-sidan eller webbprogrammet är översatt lägger man lexikonfilen
centralt på en server så att andra också får tillgång till
översättningen
Ladda hem en Quick-start guide och Mozilla
Firefox med en lexikon-utveckings-plugin

Snabbfakta:

· Browser plugin för översättning och lokalisering av webb-tjänster, webb·
·
·
·
·
·

program och andra internet / intranät-baserade lösningar
SAAS Translator arbetar INTE med maskinöversättning
Stora tids- och kostnadsbesparingar
Vem som helst kan översätta vilken webb-tjänst eller webb-program som helst
Översättning frikopplad från källkoden
Översättning lokalt i browsern istället för i källkoden
SAAS Translator i Windows-miljö finns för Internet Explorer och Mozilla Firefox. I
Linux- och Mac-miljö finns SAAS Translator för Mozilla Firefox.
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