
InRiver Connector

Med en inRiver Connector kan du oversætte produktoplysninger  
direkte fra din PIM-software. Bestil oversættelser med nogle få klik,  
og få automatisk dit indhold tilbage i inRiver – klar til udgivelse på  

tværs af alle dine kanaler.

Få mere fra hånden
Fjern de rutinemæssige, 

tidskrævende trin, når du skaber 
indhold til flere sprog.

Nå ud til flere kunder
Få adgang til et netværk med mere end 
5.000 sprogspecialister, der tilsammen 

er eksperter i mere end 175 sprog.

Få større gennemsigtighed
Centraliser dine oversættelsesopgaver 

og bevar overblikket over alle  
projekter i din digitale platform.



Automatiser oversættelsesprocessen.

Du kender det alt for godt.
Den langsommelige proces med at lokalisere dine 
produktbeskrivelser. Du skal copy-paste fra dit  
PIM-system til regneark, e-maile dem til oversætterne, 
sende oversættelserne til internt review, indsamle 
kommentarer, gennemføre flere runder med opdateringer 
og til sidst copy-paste teksten tilbage i dit PIM-system. 

Hos LanguageWire består vores rolle som din sprogpartner 
i høj grad af at gøre hele oversættelsesprocessen 
så gnidningsfri som muligt. Vores udgangspunkt er, 
at teknologi skal lette arbejdet, og for at opnå det, 
er vi altid på udkig efter nye måder at automatisere 
oversættelsesprocessen på. Det er derfor, vi har udviklet 
inRiver Connector, et robust integrationsværktøj, der gør 
det nemt at skabe indhold til flere sprog.

Slut med copy-paste-arbejde

inRiver Connectoren integrerer LanguageWire-platformen 
med dit inRiver PIM-system. Du kan derefter bestille 
oversættelser direkte fra dit PIM-miljø og slippe for timevis 
af copy-paste-arbejde og samtidig undgå at sende 
indhold i usikre e-mails. Her følger en oversigt over nogle 
af de største fordele ved oversættelsesintegration og 
automatisering med LanguageWire inRiver Connector:

• Forkort din time-to-market

• Undgå irriterende copy-paste-fejl

•  Få et enklere workflow, når du skaber indhold  

til flere sprog

• Frigør ressourcer og reducer dine omkostninger

• Centraliser dine oversættelser og få et bedre overblik

• HTTPS-krypteret dataoverførsel giver ekstra sikkerhed

SÅDAN FUNGERER DET

Opret et projekt

For at oprette et 
oversættelsesprojekt skal du logge 
ind på din InRiver-webportal og  
gå til Enrich-sektionen og tilføje  
et projekt.

Tilføj produkter

I opgavevisningen skal du klikke 
på 'inkluderer' og tilføje de 
produkter, du ønsker at sende 
til oversættelse.
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Forkort din  
time-to-market



Tilføj oplysninger  
om projektet

Klik på LanguageWire-projektområdet 
inden for projektet, og gå til 'detaljer'. 
Tilføj projektoplysninger såsom 
ydelsestype, målsprog og deadline.

Automatisk validering

Når du har klikket på 'gem', tjekker 
og validerer inRiver Connectoren 
filerne, inden de bliver sendt til 
oversættelse.

Oversættelse

Din faste projektleder og dit 
foretrukne team af oversættere 
modtager indholdet via 
LanguageWire. Når oversættelsen 
er færdig, sender LanguageWire dit 
oversatte indhold til inRiver.
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ARBEJD SAMMEN MED
SPROGSPECIALISTER



Vil du vide mere?

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan optimere dine workflows for indhold til flere sprog 
og forbedre din bundlinje. Du kan kommunikere, publicere og lancere hurtigere til en lavere pris på 
alle sprog og på alle markeder. Kontakt os for at booke en demonstration og se, hvordan InRiver 
Connectoren fungerer.

www.languagewire.com/da/contact

TAG KONTAKT

Afslut

Tilbage i inRiver bliver de nye 
oversættelser automatisk 
overført til dine produkter. Du 
kan nemt tjekke oversættelserne 
ved at gå tilbage til dit 
oversættelsesprojekt, klikke på 
'inkluderer' og navigere til de 
inkluderede produkter.

TRIN 6

Så enkelt er det.

Håndtering af oversættelser behøver ikke være manuelt 
og besværligt. Med inRiver Connector har vi fjernet de 
kedelige dele fra processen. Du frigør ressourcer, så du 
kan fokusere på andre opgaver, f.eks. at skabe endnu 
mere spændende indhold til din målgruppe.
Kort og godt:

•  Connectoren er et direkte link mellem din  
inRiver-løsning og LanguageWire

•   Få et enklere workflow, når du skaber indhold  
til flere sprog

•  Øg produktiviteten og reducer dine omkostninger

•  Slut med irriterende copy-paste-fejl

•  Bestil fra den velkendte inRiver UI

•  HTTPS-krypteret dataoverførsel giver ekstra sikkerhed

Vil du se en demonstration af inRiver Connector?  
Vi hjælper gerne. Brug kontaktoplysningerne nedenfor  
til at kontakte dit lokale LanguageWire-kontor.

Bestil oversættelser direkte 
fra dit PIM-miljø – slip for 
copy-paste-arbejde, og 

undgå usikre e-mails.

https://www.languagewire.com/
https://www.languagewire.com/da/kontakt
https://www.languagewire.com/da/kontakt
https://www.languagewire.com/da/kontakt

