TRANSFLUENT JA PEPRON PARTNEREIKSI
Transfluent tarjoaa vaivatonta monikielistä viestintää sosiaaliseen mediaan,
erilaisiin SaaS-palveluihin ja mm. verkkokauppa- ja pelinkehitysalustoihin.
Transfluentin käännöspalveluiden avulla asiakkaat voivat helposti ja nopeasti
kääntää kaiken tarvittavan aina yksittäisestä Twitter-viestistä kokonaisiin
verkkokauppoihin tai peleihin halutuille kielille. Perinteisiin käännöstoimistoihin
verrattuna Transfluentin käännöspalvelut on toteutettu sekä teknisesti, että
laskutuksellisesti, uudenlaisella lähestymistavalla. Teknisesti Transfluentin
käännöspalvelut toteutetaan yli 50 000 ammattilaiskääntäjän verkoston avulla.
Ammattilaiskääntäjien ja Crowdsourcing-tekniikan myötä Transfluent voi
tarjota käännöksiä yli 100 kielelle. Laskutuksellisesti Transfluentin
käännöspalvelut toimivat Pay-Per-Use periaatteella. Asiakkaat maksavat
käyttämästään palvelusta vain käyttönsä mukaan sanamäärän perusteella.
Koska Transfluentin tekniikka mahdollistaa lyhyidenkin käännösten nopean
toteutuksen läpinäkyvällä laskutuksella, Transfluentin palveluita käyttääkseen
asiakkaan ei tarvitse sitoutua ja ennakoida tarvitsemiensa käännöspalveluiden
määrää.
Transfluentin perustaja ja toimitusjohtaja Jani Penttinen toteaa yhteistyöstä
Pepronin kanssa: "Pepronin avulla asiakkaamme voivat helposti jalkauttaa
tarjoamamme palvelut osaksi omaa liiketoimintaansa samalla varmistaen, että
palveluidemme tarjoamat mahdollisuudet myös hyödynnetään
kokonaisvaltaisesti".
Pepron toimittaa olemassa olevien ja laajalti käytettyjen pilvi- ja
mobiilipalveluiden avulla uusia ja innovatiivisia integroituja kokonaisratkaisuja
asiakkaidensa liiketoimintaa helpottamaan. Pepronin muita partnereita ovat
mm. Zendesk, maailman käytetyin asiakaspalvelualusta, ja babelforce,
uudenlaisten integroitujen äänipalvelujen toimittaja. "Katsomme uudenlaisia ja
innovatiivisia palveluita aina asiakkaidemme näkökulmasta pyrkien löytämään
mahdollisuuksia joiden olemassaolosta asiakkaamme eivät välttämättä edes
ole olleet tietoisia, Transfluent uudenaikaisten käännöspalveluiden
markkinajohtajana on erinomainen lisä tarjoamaamme ja helpottaa
asiakkaidemme menestymistä kansainvälisessä liiketoiminnassa", sanoo
Pepronin toimitusjohtaja Janne Räsänen.

Transfluent
Transfluent on ylivoimaisesti paras ja uudenaikaisin ratkaisu kielten kääntämiseen
sosiaalisessa mediassa, webissä ja appseissa. Toimitamme sen, mitä perinteiset
käännöstoimistot eivät voi toimittaa - nopeaa, dynaamista, mutta silti korkeatasoista
käännöstyötä. Transfluent yhdistää sinut ja yrityksesi digitaalisen kommunikoinnin kanavat yli
50 000:n ammattilaiskääntäjään jotka toimittavat korkealaatuisia käännöksiä nopeasti yli
100:lla kielellä.
Lue lisää www.transfluent.com

Pepron
Pepron on konsultointiyritys joka on keskittynyt tuomaan uusia ja innovatiivisia tapoja käyttää
pilvi- ja mobiilipalveluita helpottamaan jokapäiväistä liiketoimintaa. Pepron toteuttaa olemassa
olevien ja laajalti käytettyjen pilvi- ja mobiilipalvelujen avulla integroituja
liiketoimintaratkaisuja. Pepronin tarjoamat ratkaisut ja työkalut rakennetaan asiakas- ja
käyttäjänäkökulmasta täyttämään asiakasorganisaatioiden liiketoimintatarpeet. Pepronin
tarjoama koostuu konsultoinnista, pilvi- ja mobiilijärjestelmien toimittamisesta ja toimitettujen
järjestelmien ja niihin liittyvien prosessien ylläpidosta
Lue lisää www.pepron.com

