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TRANSFLUENT OG PEPRON INNGÅR PARTNERSKAP 
Transfluent tilbyr løsninger som lar deg kommunisere uanstrengt og 
flerspråklig på sosiale medier. Selskapet tilbyr også ulike SaaS-tjenester og 
blant annet nettbutikkløsninger og spillutviklingsplattformer. Kundene kan 
bruke Transfluents oversettelsestjeneste for å oversette det de trenger raskt og 
enkelt, til ønskede språk. Tekstinnholdet kan være alt fra én enkelt Twitter-
melding til hele nettbutikker. Sammenlignet med tradisjonelle 
oversettelsesbyråer, benytter Transfluents tjeneste en helt ny tilnærming – 
både når det gjelder tekniske løsninger og faktureringssystemet. Teknisk sett 
bruker Transfluents oversettelsestjeneste et nettverk som består av 50 000 
profesjonelle oversettere. Ved hjelp av profesjonelle oversettere og 
Crowdsourcing-teknologi kan Transfluent sørge for oversettelser til mer enn 
100 språk. Når det gjelder fakturering, fungerer Transfluents 
oversettelsestjeneste på et prinsipp vi kaller «betal-per-bruk». Kundene 
betaler kun for tjenesten de bruker basert på antall oversatte ord. Transfluents 
teknologi gjør det mulig å få utført selv korte oversettelser med et tydelig og 
åpent faktureringssystem, så kunder som bruker Transfluents tjenester trenger 
ikke å forplikte seg til et større antall oversettelsestjenester enn de faktisk 
trenger, ei heller drive med gjettearbeid.  
Transfluents grunnlegger og administrerende direktør Jani Penttinen 
kommenterer samarbeidet med Pepron: «Samarbeidet med Pepron vil gjøre 
det enkelt for kundene våre å integrere tjenestene vi tilbyr med deres egen 
virksomhet, slik at alle muligheter blir utnyttet så godt og helhetlig som 
mulig.» 
Pepron tilbyr omfattende integrerte løsninger. Disse nye og innovative 
løsningene forenkler kundenes forretningsvirksomhet ved hjelp av eksisterende 
og utbredte nettskytjenester og mobile tjenester. Blant Peprons øvrige 
samarbeidspartnere finner man Zendesk, den mest brukte 
kundestøtteplattformen i verden, og babelforce, som leverer nye typer 
integrerte taletjenester. «Vi ser på nye typer innovative tjenester ut fra 
kundens synspunkt, og vi prøver å finne muligheter som kunden selv ikke 
nødvendigvis er klar over. Transfluent er markedsledende innenfor moderne 
oversettelsestjenester og er en utmerket tilleggstjeneste for oss. De hjelper 
oss med å legge til rette for at kundene våre skal oppnå suksess i 
internasjonale forretninger,» forteller Peprons administrerende direktør Janne 
Räsänen. !
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Transfluent 
Transfluent er den ultimate og mest moderne løsningen for å oversette språk på sosiale 
medier, i internettmiljøer og i applikasjoner. Vi leverer det som tradisjonelle 
oversettelsesbyråer ikke kan tilby – oversettelsesarbeid som er raskt og dynamisk og likevel 
holder høy kvalitet. Transfluent kobler deg og bedriftens digitale kommunikasjonskanaler opp 
mot mer enn 50 000 profesjonelle oversettere som leverer kvalitetsoversettelser raskt til mer 
enn 100 språk. 
Les mer: www.transfluent.com 
  
Pepron 
Pepron er et konsulentselskap med fokus på å skape nye og innovative måter å bruke 
nettskyen og mobile tjenester på, slik at den daglige forretningsdriften forenkles. Pepron tilbyr 
integrerte forretningsløsninger ved hjelp av eksisterende og utbredte nettskytjenester og 
mobile tjenester. Løsningene og verktøyene som Pepron tilbyr, bygges opp ut fra et kunde- og 
brukerperspektiv for å møte de spesifikke kravene som organisasjonen har. Pepron kan yte 
rådgivningstjenester, levere nettskysystemer og mobile systemer og vedlikeholde de leverte 
systemene og alle tilhørende prosesser.    
Les mer: www.pepron.com
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