
BT Translax
usługi DTP

www.translax.eu



Tłumaczenia

Lokalizacja

Desktop 
publishing

Consulting

Szkolenia

CAT

Grafika



Zespół

Akceptowane formaty plików

Obsługiwane platformy

Obecnie w pełnym wymiarze godzin do Państwa dys-
pozycji pozostaje sześcioro naszych specjalistów DTP. 
Uwzględniając również zasoby zewnętrzne, dyspo-
nujemy grupą 16-osobową, w pełni wykwalifikowaną 
z zakresu DTP, przygotowania do tłumaczenia, skła-
du typograficznego lub OCR. Odpowiadamy na e-ma-
ile maksymalnie w ciągu 15 minut (w dni robocze od 
9.00 do 17.00), a pracujemy 24/7.

Photoshop, Illustrator, PDF, InDesign, AfterEffects, Framemaker, MS Office, skany 

(tif, pdf, jpg, png, gif...), QuarkXPress, AutoCAD, HTML, XHTML, PHP i inne.

Pracujemy w systemach Windows (XP, 7), zarówno w wersjach 32-, jak i 64-bito-

wych, OS X Mountain Lion (wersja 10.8) oraz Linux (Ubuntu/Kubuntu).



Mit:

Każde biuro tłumaczeń posiadające w ofercie usługi DTP wykonuje prace tego 

typu in-house, sprawdza skład przed dostawą do Klienta oraz zna przynajmniej 

polską normę składu typograficznego PN-83/P-55366.

Fakt:

W czasach outsourcingu wiele biur tłumaczeniowych zleca prace DTP zewnętrz-

nym dostawcom, dzięki temu:

Translax obsługuje większość polskich dostawców usług językowych.



1 Usługi niskobudżetowe

Przygotowanie plików do zliczenia ilości znaków  
i słów oraz do tłumaczenia w formie surowej



Już od 2 zł za stronę 
OCR wliczony w cenę

Przygotowanie dwukolumnowej ta-
beli w pliku DOC/DOCX/RTF zawie-
rającej teksty z plików źródłowych od 
Klienta. TransDOC może być przygo-
towany z dowolnych plików źródło-
wych dostarczonych przez Klienta.

Istnieje możliwość przygotowania 
plików pod CAT poprzez powielenie 
tekstu lewej kolumny na prawą oraz 
zablokowanie jednej z nich przed tłu-
maczeniem używając odpowiednich 
styli znakowych lub akapitowych.

a TransDOC



Już od 1,5 zł za tabelę
OCR/przepisywanie wliczone w cenę

Usługa polegająca na wstawianiu 
w pliku DOC/DOCX/RTF małych ta-
belek dwukolumnowych – tak jak 
w przypadku usługi TransDOC – bez-
pośrednio w pliku edytowalnym od 
Klienta, ale tylko w miejscach nie-
edytowalnych, które muszą zostać 

przetłumaczone, choć bez lokalizacji 
tychże grafik. W rezultacie uzyskuje-
my przetłumaczony plik zawierający 
oryginalną grafikę oraz – od razu po-
niżej – tabelkę z tłumaczeniem tek-
stów z grafiki.

b TransDOC supplement



Już od 1 zł za stronę
OCR wliczony w cenę

Przygotowanie plików do zliczenia 
słów i znaków w projekcie. Często 
na etapie przygotowywania ofer-
ty tłumaczeniowej napotykamy for-
maty plików, których nie jesteśmy 
w stanie otworzyć. W takiej sytuacji 
możemy pomóc poprzez przygoto-

wanie ekstraktu z tekstów w forma-
cie „user friendly” pozwalającym na 
wykonanie analizy powtórzeń i do-
pasowań rozmytych i w ten sposób 
przygotowanie dla Klienta oferty tłu-
maczeniowej.

c Wordcount



2 Editing

Edycja dokumentów, zmiany w plikach, przygotowanie do tłumaczenia



Już od 3 zł za stronę
opłata tylko za modyfikowane strony

Full edit to gwarancja, że plik do tłu-
maczenia będzie w całości edy-
towalny. Jest to praca na plikach 
źródłowych DOC/DOCX/RTF od 
Klienta, które nie są w całości edy-
towalne, mająca na celu przede 

wszystkim wyczyszczenie/usu-
nięcie lub zasłonięcie tekstów 
źródłowych przeznaczonych do 
tłumaczenia i umieszczenie nad nimi 
pól tekstowych – z tekstami do tłu-
maczenia lub bez. nich 

d Full edit



Już od 2 zł za tabelę
nie większą niż powierzchnia A4, czytelną

Praca na plikach źródłowych DOC/
DOCX/RTF od Klienta, które nie są 
w całości edytowalne, mająca na 
celu takie przygotowanie pliku MS 
Word, by wszystkie tabele były edy-
towalne, a wartości liczbowe zlokali-
zowane zgodnie ze wskazaną skład-

nią oraz wzorem separatorów dzie-
siętnych i tysięcznych. Usługę za-
mawia się najczęściej w przypadku 
dokumentów finansowych. Istnieje 
możliwość zablokowania liczb przed 
zliczaniem i tłumaczeniem w CAT.

e Table doctor



Już od 3 zł za stronę
A4, edytowalny PDF, bez OCR  
(możemy wykorzystać OCR  
z usługi „c” wordcount)

Sworn-trans to przygotowanie pli-
ków do tłumaczenia przysięgłe-
go – zachowanie dokładnego układu 
stron, zagwarantowanie poprawno-
ści liczb, jednostek i nazw własnych, 

a także opisowe przygotowanie pie-
czątek i podpisów, zarezerwowanie 
miejsca na oprawę i stopkę oraz pie-
częć tłumacza przysięgłego.

f Sworn-trans



Usługi kompleksowe

Usługi kompleksowe,od A do Z 
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Już od 39 gr za grafikę
niespłaszczona, edytowalna do rozmiaru A5

Przygotowanie grafik do lokalizacji 
oraz lokalizacja. Wyekstrahowanie 
grafik z plików Klienta, katalogo-
wanie i nazywanie plików zgodnie 
z określoną konwencją, usunię-
cie tekstów źródłowych z grafik 
i zastąpienie ich ramkami tekstowy-

mi, np. w Adobe Photoshop. W tym 
momencie proponujemy opcjonalnie 
przygotowanie TransDoca do tłuma-
czenia, a na końcu naniesienie tłu-
maczeń na grafiki i dostawę wer-
sji bitmapowych oraz edytowalnych 
w wybranej przez Klienta aplikacji.

g GFX-L10n



Już od 4 zł za stronę
edytowalny, bez OCR, do A4

Zachowujemy zamysł i koncepcję 
autora projektu, elementy graficz-
ne, czcionki (jeśli je dostarczono), 
wielkości i kolory tekstu, wartości 
świateł itp. z uwzględnieniem po-
prawek w przypadku drobnych błę-

dów źródła. Zwykle docelowo uzy-
skujemy plik w wordzie, ale możemy 
odtworzyć layout dokumentu źró-
dłowego w dowolnie wybranym pro-
gramie DTP.

h Layout restore



Już od 5 zł za stronę
edytowalny, bez OCR, do A4

Przeniesienie projektu z jednej apli-
kacji do drugiej, wskazanej przez 
Klienta, z zachowaniem fotograficz-
nej zgodności z dokładnością do jed-
nego milimetra. Zwykle wynikowym 
plikiem nie jest DOC/DOCX/RTF, ale 
najczęściej PDF lub/oraz AI. Usługa 

ta jest najczęściej zamawiana w sy-
tuacji, gdy Klient posiada edytowal-
ny plik PDF w wysokiej rozdzielczo-
ści (zwykle przygotowany do dru-
ku) i wymaga wymiany tekstów 
bez jakiejkolwiek modyfikacji formy 
(np. w postaci konwersji).

i Layouting 1 : 1



Skalowalność

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek niestandardowe zapotrzebowanie,  
prosimy o kontakt. Gwarantujemy indywidualne podejście.
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50 zł za godz.
estymowane na podstawie 
dostarczonych plików

Przygotowujemy do tłumaczenia 
strony internetowe w postaci zrzu-
tów (mirrors) do lokalnych HTML 
wraz z otaczającymi je plikami. Ist-
nieje możliwość przygotowania eks-
traktu tekstów (bez tekstów na 
grafikach!) w postaci tabeli dwuko-

lumnowej TransDoc lub wersji edy-
towalnej w formacie DOC/DOCX/
RTF.  Ekstrakt może zawierać kom-
plet tekstów, teksty powatarzające 
się lub tylko unikatowe. Istnieje moż-
liwość przygotowania pliku XLIFF ze 
wskazanego adresu.

j Strony internetowe



Już od 20 zł za godz. Składamy we wszystkich językach 
świata (języki zachodnioeuropejskie, 
środkowoeuropejskie, wschodnio- 
europejskie, cyryliczne, bałtyckie, 
środkowowschodnie, dalekowscho- 
dnie – w tym dwukierunkowe i pra-

we-do-lewej – oraz języki double 
byte [DBCS]/CJK, czyli języki chiński, 
japoński lub koreański). Dysponuje-
my oprogramowaniem w wersji ME, 
czyli Middle East, które umożliwia 
skład np. języka arabskiego.

k Skład po tłumaczeniu



Już od 7 zł za rysynek
niespłaszczone rysunki DWG/DXF

Pracujemy również na plikach w for-
macie AutoCAD. Przygotowujemy je 
w formacie MS Word, TransDoc lub 
lokalizujemy i dostarczamy prze-
tłumaczone pliki DXF do daleszej 
obróbki.

l AutoCAD



Zapraszamy

Dodatkowe informacje na stronie:
www.translax.eu



TRANSLAX, ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

T. +48 22 201 28 66 wew. 3
F. +48 22 201 05 76

E-mail. biuro@translax.eu
Strona: www.translax.eu


