
1. Ny begäran om översättning
Kunden överför filer för 
översättning och projektinformation.

2. Projektanalys
Mottagna filer analyseras, krav 
klargörs med kunden och projektets 
parametrar definierats. Vid detta 
steg begärs/skapas varje tillgängligt 
referensmaterial, stilguider, ordlistor 
eller översättningsminnen.

3. Prisuppgift
Skapandet av ett formulär för 
prisuppgift, vilket blir vårt 
serviceavtal som ska godkännas av 
kunden.

4. Förberedelse av projektet
Efter att prisuppgiften bekräftats 
skriftligt skapas ett elektroniskt projekt i 
vårt arbetsflödessystem. Tidsgränser 
för projektets olika steg bestäms.

6. Översättning. Lokalisering. 
Transkreation 
Filerna skickas till översättaren och samtidigt 
reserveras resurser för redigering och 
korrekturläsning. Krav och tidsgränser 
klargörs och bekräftas.

7. Redigering
Översatta filer överförs till redigeraren, 
som jämför dem mot källtexten och 
kontrollerar att översättningen är 
fullständigt och kontextuellt korrekt.

8. Lokal marknadskontroll med kunden 
(tillval)
Före slutförandet och DTP skickas texten 
till kunden för lokal marknadsbedömning 
och bekräftelse att termer och innehåll är 
förenligt med kundens krav.

9. Korrekturläsning och DTP
Redigerade filer levereras till korrekturläsaren 
för att försäkra att stavning, grammatik och 
kulturella aspekter är korrekta och att 
översättningen är lätt att läsa.
Om det behövs går projektfilerna till DTP. 
Varje slutgiltigt problem angående 
formatering, presentation eller filformat ska 
lösas här.

10.  Intern kvalitetskontroll
Före leverans utför projektledaren en sista 
kontroll av filerna för att försäkra sig om att 
de når upp till kundens krav och att de är i 
rätt format.

11.  Leverans till kunden och 
kvalitetskontroll efter leverans
Översatt, redigerad och kontrollästa 
filer levereras till kunden på det 
överenskomna sättet. Vi förblir i 
kontakt med kunden genom 
processen och tar gärna emot 
kommentarer om arbetets kvalitet.
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Have a nice day! :)

Baltic Media www.balticmedia.com

Processen för översättning, lokalisering och
transkreation Steg för steg 

5. Teambildning
Utbildade lingvister som talar det 
begärda språket som sitt modersmål 
samt är specialister på ämnet väljs 
utifrån vår globala databas.

I den ISO-certifierade nordisk-baltiska digitala översättningsbyrån Baltic Media med fokus på 
nordiska och baltiska språk


