Eksperci od języków europejskich
Tłumaczenia informatyczne

Tłumaczenia informatyczne
Nasza agencja ma szerokie doświadczenie w tłumaczeniach informatycznych – czyli związanych z branżą IT. Wśród Klientów naszej agencji znajduje
się wiele firm informatycznych – zarówno producentów oprogramowania,
jak i firm wdrożeniowych oraz konsultingowych.

Dla naszych Klientów wykonujemy:
Tłumaczenie oprogramowania
•

systemy ERP, CRM, SRM

•

hurtownie danych i hurtownie wiedzy

•

rozwiązania branżowe

•

rozwiązania e-biznesowe

Tłumaczenie materiałów dodatkowych
•

instrukcje i podręczniki użytkownika

•

systemy pomocy

Wprowadzenie

Misja

•

dokumentację techniczną systemów IT

•

szkolenia i materiały e-learningowe

Wratislavia Translation House to
profesjonalna agencja tłumaczeń z siedzibą we Wrocławiu,
specjalizująca się w usługach tłumaczeniowych o tematyce biznesowej, ekonomicznej oraz IT,
a także z zakresu systemów SAP.

Zapewnienie profesjonalnych
usług tłumaczeniowych skierowanych do firm, zawsze w terminie i w ramach ustalonego
budżetu.

•

instrukcje obsługi

Tłumaczenie dokumentów związanych z działalnością firm z branży IT
•

oferty usług wdrożeniowych i konsultingowych

•

umowy dotyczące oprogramowania

•

cenniki

Specyfika tłumaczeń informatycznych
Tłumaczenie tekstów informatycznych jest niemożliwe bez zastosowania specjalistycznego oprogramowania tłumaczeniowego. Dzięki
niemu możliwe jest zachowanie spójności tłumaczenia oraz praca
z wieloma plikami jednocześnie.
Tłumaczenia informatyczne podlegają kontroli jakości zgodnie z polityką jakości naszej agencji.

Zapraszamy do współpracy
Nasza agencja ma najdłuższe doświadczenie na polskim rynku w tłumaczeniu specjalistycznych systemów SAP i materiałów z nimi związanych. Profesjonalny zespół
doświadczonych tłumaczy gwarantuje wysoką jakość i terminowość realizacji usługi tłumaczeniowej.

Certyfikat SAP
Nasza agencja jest Certyfikowanym Dostawcą Tłumaczeniowym SAP w zakresie
tłumaczeń z języka angielskiego oraz niemieckiego na język polski.

Języki tłumaczenia
Ze względu na specyfikę branży IT tłumaczenia informatyczne obejmują głównie
języki angielski i niemiecki. Nasz zespół ma bardzo długie doświadczenie w tłumaczeniach informatycznych z tych języków na język polski.
Możemy Państwu również zaoferować tłumaczenia informatyczne na inne
języki europejskie.

Kontakt
Wratislavia Translation House Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
wth@wth.pl
+48 71 33 50 510

Broszury informacyjne
Zainteresowały Cię informacje zawarte w tej broszurze? A może szukasz czegoś innego?
Pobierz inne materiały o Wratislavia Translation House i naszych usługach!

Informacje o usługach

Informacje o firmie

Obsługa tłumaczeniowa firm

Tłumaczenia finansowe

Profil firmy

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia biznesowe

Certyfikowany Dostawca Tłumaczeniowy SAP

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia SAP

dowiedz się więcej
www.wth.pl

