Lingea Translator
PŘEKLADAČ NOVÉ GENERACE

Potřebujete překládat rychle a levně?
Analyzujete data ve více jazycích?
Chcete zlepšit komunikaci mezi pobočkami?
Udržujete více jazykových verzí webových stránek?
Poskytujete technickou podporu v různých jazycích?
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Lingea
Translator
Díky novým postupům dosahují
nástroje automatického překladu
dříve nemyslitelné kvality a v určitých
aplikacích již dokáží nahradit lidského
překladatele.

Společnost Lingea se touto
problematikou zabývá už řadu
let a dosahuje výsledků plně
srovnatelných s nejlepšími řešeními
od globálních firem, jako jsou Google
nebo Microsoft.

HLAVNÍ VÝHODY
L I N G E A T R A N S LATO R U
NABÍZÍME ŘEŠENÍ
PRO TYTO JAZYKY
ANGLIČTINA
NĚMČINA
RUŠTINA
FRANCOUZŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
ITALŠTINA
ČEŠTINA
POLŠTINA
SLOVENŠTINA
MAĎARŠTINA

• Vysoká kvalita překladu založená na
umělé inteligenci a neuronových sítích
• Možnost adaptace překladače na texty
z určitého oboru
• Možnost nasazení překladače přímo
u zákazníka pro zajištění vyšší
bezpečnosti dat
• Integrace do webových aplikací,
informačních systémů a DMS
• Zachování formátování původního
dokumentu
• Překladače, slovníky a korekturní
nástroje od jedné firmy pro vyšší
efektivitu práce

PŘEKLADAČE PŘINÁŠEJÍ NOVÉ MOŽNOSTI
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Významná úspora nákladů na překlady dokumentů
Okamžitá dostupnost důležitých informací v cizích jazycích
Zlepšení komunikace mezi pracovníky v různých zemích
Automatický překlad webových stránek do dalších jazyků
Zefektivnění a částečná automatizace technické podpory
Multilingvální vyhledávání relevantních informací

Vyzkoušejte na
prekladac.lingea.cz

„Používejte současně překladač i slovník.
Rychlý překlad vět a ověření významu každého slova
je ideálním řešením pro porozumění cizímu textu.“

DALŠÍ JAZYKOVÉ NÁSTROJE LINGEA
Společnost Lingea se vývojem jazykových aplikací zabývá
už 20 let, za tu dobu jsme vytvořili spoustu užitečných
aplikací a komponent, které lidem usnadňují práci:
• on-line slovníky na slovniky.lingea.cz nebo
slovnik.seznam.cz
• off-line slovníky Lingea Lexicon pro profesionální využití
• korektory překlepů v programech
MS Office, Adobe InDesign, AutoCAD a dalších
• morfologické analyzátory pro 30 jazyků
• multilingvální fulltextové hledání
• automatické doplnění diakritiky
• syntéza řeči
Všechny tyto nástroje lze
kombinovat s programem Lingea
Translator a rozšířit tak jeho
možnosti využití.

Společnost Lingea se zabývá vývojem jazykových technologií a aplikací už
od r. 1997. Působíme v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku,
Slovinsku a Srbsku. Naše jazykové nástroje, aplikace a data používají miliony
lidí po celém světě.

LINGEA V ČÍSLECH
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20 let zkušeností s vývojem jazykových a překladových nástrojů
více než 50 zaměstnanců a stovky externích spolupracovníků
7 poboček v Evropě
50 jazyků pokrývají naše slovníky a konverzace
přes 800 knižních titulů v 7 zemích
přes 1000 jazykových kombinací na portálu www.dict.com

www.lingea.cz
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