Um Serviço de Tradução
na Nuvem Abrangente
Competir em uma economia global significa trabalhar com
documentos em múltiplos idiomas. E qualquer que seja
o tamanho da sua organização, os requisitos de tradução
ou limitações orçamentárias, o Xerox® Easy Translator Service
é a solução perfeita.
O serviço na nuvem Xerox® Easy Translator Service utiliza
tecnologia de ponta para fornecer traduções automatizadas
de alta qualidade e rascunhos de traduções automáticas
ou a comodidade de acesso a tradutores profissionais através da
sua impressora multifuncional (MFP) da Xerox®, PC ou smartphone!
O Xerox Easy Translator Service fornece o equilíbrio entre velocidade
e qualidade de tradução necessário para produzir documentos para
seu público-alvo no idioma nativo. Tirando proveito da plataforma
de tecnologia Xerox® ConnectKey®, o serviço fornece tradução
imediata e tradução automática segura ao digitalizar um documento
físico usando sua Xerox® MFP. Quer compartilhar seu conteúdo com
uma audiência global? Desfrute de serviços de tradução profissionais
pontuais através do Portal Web Xerox® Easy Translator.
®

Serviço baseado na nuvem, fácil de usar
Com o Xerox® Easy Translator não há necessidade de compra antecipada de hardware
ou software. Basta conectar-se via uma MFP compatível com ConnectKey®, smartphone
ou acessar o portal web para obter uma solução conveniente para suas necessidades
de tradução. Manutenção, upgrades e suporte incluídos, sem custo extra de TI.
O implementação do aplicativo para MFP é fácil e descomplicada, através do aplicativo
Xerox® Gallery. Contate seu parceiro Xerox® para obter mais detalhes.
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Traduções rápidas e precisas na maioria dos idiomas
Traduza e localize facilmente documentos em mais de 20 formatos (papel, jpeg, tiff, PDF,
Microsoft Office, etc.) e em mais de 44 idiomas. Basta conectar ao Xerox® Easy Translator
Service para desfrutar dos benefícios, que incluem
• Facilidade de uso. Trabalho produtivo desde o primeiro instante. A interface de usuário
intuitiva do Xerox® Easy Translator Service assegura a adoção fácil, seja da MFP da Xerox®,
ou de um smartphone ou via portal web.
• Traduções com precisão e pontualidade. Traduza documentos importantes
instantaneamente em idiomas estrangeiros, retendo o formato dos originais físicos.
• Aumente sua vantagem competitiva. Atraia novos negócios ao localizar e compartilhar
documentos rapidamente.
• Agregue valor. Comunique-se com clientes de maneira mais eficaz, no seu idioma
e de maneira oportuna.
• World-Class OCR. Recursos poderosos de OCR convertem automaticamente documentos
não editáveis em um formato editável para edições adicionais de tradução, se necessário.

Uma ampla gama de serviços de tradução
personalizados para as suas necessidades
• Tradução instantânea de documentos em papel. Quando precisar traduzir um documento
físico com rapidez, basta digitalizá-lo via aplicativo Xerox® Easy Translator na sua MFP
ou capturar uma imagem com seu smartphone. O Xerox® Easy Translator imprimirá
rapidamente os resultados e/ou enviará por e-mail.
• Tradução automatizada ou de profissionais via Portal Xerox® Easy Translator.
Use o Portal Web Xerox Easy Translator para enviar documentos digitais do seu computador
para uma tradução automatizada rápida e segura. Ou escolha entre três níveis de serviço
de tradução profissional com apenas alguns cliques:
–– Modo Express, super rápido e super econômico, permite um tratamento rápido de seus
documentos, fornecendo uma tradução genérica no idioma desejado. Mais usado para
necessidades internas, apenas.
–– Profissional Para compartilhar documentos como contratos, artigos, guias e propostas.
Os serviços profissionais traduzem seu documento através de um profissional altamente
treinado. O documento é, em seguida, revisado por um editor dedicado.
–– Expert Para compartilhar documentos que apresentam conteúdo científico ou específico
de negócios complexo. Nossos especialistas dedicados, com treinamento avançado
em diversas disciplinas relevantes, asseguram o mais alto nível de precisão estilística
e terminológica.

Xerox® Easy Translator Service

A solução de tradução definitiva
baseada na nuvem
Simples para os usuários

Fácil para administradores

Portal Web

O gerenciamento de contas baseado em navegador fornece aos administradores o acesso
fácil às suas contas do Xerox Easy Translator, incluindo a capacidade de

Navegação de apontar e clicar, arrastar e soltar muito simples. Para traduzir, os usuários
só precisam enviar os arquivos para o Portal, selecionar o idioma de origem e destino
e especificar o nível de serviço.

• ver o status dos usuários de conta corporativa e definições de conta
• gerenciar assinaturas de conta e opções de pagamento
• adicionar e remover usuários de contas corporativas


Carregue o arquivo



Especifique o nível de serviço

Obtenha a tradução

MFP compatível com ConnectKey®
Basta que os usuários efetuem o login via MFP, selecionem o idioma de origem e destino,
digitalizem seu documento e recebam o projeto de tradução impressa e/ou por e-mail.





Digitalize
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Dispositivo móvel
Os usuários podem capturar a imagem de um documento, selecionar os idiomas de origem
e destino, enviar a foto e receber o link via e-mail com os resultados da tradução.
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Para ter acesso ao Xerox® Easy Translator Service,
contate seu revendedor Xerox®.
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