
Olyan nyelvi szOlgáltató partnert keres,
aki rendelkezik az alábbiakkal?

•  Megbízható, tesztelt 
anyanyelvi szakfordítók

•  Több éves fordítás- 
szervezési és minőség- 
ellenőrzési gyakorlat

•  Fejlett hardver 
infrastruktúra

•  Fordítástámogató 
eszközök tréner szintű 
ismerete

•  7/24 rendelkezésre 
állás

•  Feladatok vállalása  
előzetesen rögzített 
árakon (CAT séma vagy 
flat rate alapon)

•  Naprakész szoftverpark 
(MemoQ Server, 
Trados Studio, Transit 
NXT, Across, Adobe 
InDesign, Illustrator, 
QuarkXPress, stb.)



az educomm communications

15 éve működő nyelvi szolgáltatóként támogatja végfelhasználó partnerek  
és multinacionális vállalatoknak beszállító nemzetközi fordítóirodák munkáját.

Földrajzi elhelyezkedésünknél fogva kiterjedt szakfordító gárdával rendelkezünk és 
a környező országokban élő fordítóinkat, nyelvészeinket személyesen is ismerjük. 



CégüNk kIFejezeTTeN NAgy TAPASzTAlATTAl reNDelkezIk 
az alábbi nyelvi területeken
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ügyfélkapcsolati menedzsment folyamata

profil alapján
történő

előszűrés

referenciaanyag
bekérése 

első, telefonos
interjú

próbafordítás 
(egyeztetett 
témákban),

melyet 
partnereink 

által minősített 
lektoraink 
értékelnek 

bevonás külső lektorálású
vagy lektorálás nélküli 

munkákba

bevonás
éles lektorált 

munkákba

•  Beszállítóink értékelését és adatait félévente felülvizsgáljuk
•  Igény esetén külsős értékelésre is nyújtunk toborzási/előszűrési szolgáltatást



leggyakoribb forgatókönyv
(ProjeCT SCeNArIo) CSAk ForDíTáSI ProjekT eSeTéN

megkeresés
(TerDejeleM, hATárIDő,

FelADATok, BüDzSé
MeghATározáSA) 

kapacitás
felmérése 

bevonni
tervezett 

kapacitások
lekötése 

rendelkezésre állás
visszaigazolása

(Akár 30 PerCeN Belül) 

input a partner
irodától 

(XlF koMPATIBIlIS ForMáTUM)

távoli elérés
 előkészítése 

vAgy SzükSég eSeTéN TelePíTéS 
A ForDíTó(k) réSzére éS TréNINg 

input fel-
darabolása,

kiosztása  

konzultáció   
(Q&A)

részteljesí-
tés(ek)   

visszajelzések 
kérése és 

implementálása  

áttekintés
minőséG-

ellenőrzés

output 
file(ok) le-
adása jóvá-

hagyásra

kézbesítés 
meGerősítése 
és elfogadása



leggyakoribb forgatókönyv
(ProjeCT SCeNArIo) TörDeléSSel koMBINálT ProjekT eSeTéN

megkeresés
(TerDejeleM, hATárIDő,

FelADATok, BüDzSé
MeghATározáSA) 

belsős dtP 
kapacitások 

lekötése 

rendelkezésre 
állás

visszaigazolása
(Akár 20 PerCeN Belül) 

QuarkXpress / 
adobe indesign 
input fogadása 

tag/Xlf 
eXportálása

tag/Xlf 
fájlok 

kézbesí-
tése

a partner 
előkészíti 

a fájlt 
fordításra

 input a part-
ner irodától 
(XlF koMPATIBIlIS 

ForMáTUM)

távoli elérés 
előkészítése 
vagy szükség 

esetén 
telepítés 

a fordító(k) 
részére és 

tréning 

input fel
darabolása, 

kiosztása 

konzultáció   
(Q&A)

részteljesí-
tés(ek)   

visszajelzések 
kérése és 

implementálása  

áttekintés
minőséG-

ellenőrzés

output 
file(ok) le-
adása jóvá-

hagyásra

dtp im-
portálás 
és szer-
kesztés

végleges fájlok 
kézbesítése   

INDeSIgN vAgy QUArkXPreSS 
ForMáTUMBAN

a kézbesítés 
meGerősítése 
és elfogadása



referenciáink



elérhetőséGeink

nagy dénes 
ügyvezető igazgató

+36 20 261 0313 
nagy.denes@educomm.hu 

kámán árpád 
üzletfejlesztési igazgató 

+36 20 5727 575 
kaman.arpad@educomm.hu 

vágó judit 
üzletágvezető 

+36 20 367 2717 
 vago.judit@educomm.hu 

sáfár kriszta 
projektmenedzser
+36 70 630 1400 

safar.kriszta@educomm.hu 

maczkó-horváth melinda 
projektmenedzser

+36 20 264 6163 
maczko-horvath.melinda@educomm.hu

GYőri anita 
ügyfélkapcsolati menedzser

+36 70 621 5391 
gyori.anita@educomm.hu

2100 gödöllő, Mátyás király u. 6. | Mobil: +36 20 264 6163
központi szám: +36 20 367 2717 | e-mail: forditas@educomm.hu


