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Μετάφραση:
πως να μην σας κοστίσει πολύ
ακριβά
Η αγορά υπηρεσιών μετάφρασης μπορεί να απογοητεύσει
τον πελάτη που δεν είναι σωστά ενημερωμένος. Γενικά,
υπάρχει η αντίληψη ότι ο καθένας που ξέρει μία ξένη
γλώσσα θα μπορούσε να μεταφράσει σωστά και μάλιστα να
πληρωθεί αδρά γι' αυτό... Όμως, είναι πράγματι έτσι;
Αυτός ο Οδηγός περιλαμβάνει βασικές οδηγίες για να
προμηθετείτε ποιοτικές υπηρεσίες μετάφρασης σε λογική
τιμή, χωρίς απογοητεύσεις και περιττά έξοδα.

Μία διαδικασία με 4 στάδια:
1.Προσδιορισμός απαιτήσεων
2.Ζήτηση και εκτίμηση προσφορών
3.Παραγωγή
4.Αξιολόγηση

1.Προσδιορισμός απαιτήσεων
Όσο ακριβέστερα προσδιορίσετε τις ανάγκες σας, τόσο
ευκολότερα θα επιλέξετε τις υπηρεσίες που τις
καλύπτουν. Προσδιορίστε, λοιπόν, με ακρίβεια τα εξής:
1. Περιγραφή του έργου
2. Εργασία που απαιτείται (μετάφραση, απόδοση, κτλ)
3. Μορφή αρχείων (έντυπα, pdf, power point, κτλ)
4. Γλώσσες πηγής και στόχου
5. Προορισμός της μετάφρασης (επίσημες αρχές, κτλ)
6. Χρήση μετάφρασης (εσωτερική, διαγωνισμός, κτλ)
7. Κοινό-στόχος (υπάλληλοι, πελάτες, κτλ)
8. Προθεσμία παράδοσης
9. Ειδικά αιτήματα
10. Όνομα αρμόδιου να παρέχει διευκρινίσεις

2.Ζήτηση και εκτίμηση προσφορών
Είναι εύκολο να πάρετε προσφορές. Το δύσκολο είναι να
αξιοποιήσετε τα χρήματα σας με το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δείτε πότε το κόστος πραγματικά
είναι και πότε απλώς φαίνεται χαμηλότερο (ή υψηλότερο).
3 είναι οι βασικοί τρόποι χρέωσης μιας μετάφρασης:
- ανά λέξη (για μεταφράσεις μέσης έκτασης)
- ανά ώρα εργασίας (για συνδυαστικές υπηρεσίες - π.χ.
μεταγραφή, διόρθωση και αναθεώρηση), ή
- κατ’ αποκοπή (για μεγάλα έργα πολλών χιλιάδων λέξεων)
Οι μεταφράσεις υψηλής ποιότητας περιλαμβάνουν επιμέλεια και
τοπικοποίηση. Πολλά στάδια επεξεργασίας σημαίνουν
υψηλότερο κόστος. Μια πιο οικονομική λύση είναι η μετάφραση,
επιμέλεια και η τοπικοποίηση να γίνουν από το ίδιο άτομο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η κοστολόγηση δεν είναι όσο απλή φαντάζεστε: επηρεάζεται από
διάφορους παράγοντες, π.χ. συνδυασμό γλωσσών, όγκο, διορία,
και πολυπλοκότητα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιλογή μετάφρασης απλά και μόνο βάσει τιμής συνήθως δεν έχει
καλή κατάληξη. Το ζητούμενο είναι η υψηλή αξία.
Υψηλή αξία = διασφάλιση ποιότητας + άριστη εξυπηρέτηση +
έμπειρος μεταφραστής + ανταγωνιστική τιμή +
έγκαιρη παράδοση
Να θυμάστε ότι οι προσφορές διαφέρουν ανάλογα με τα στάδια της
μετάφρασης. Προσφορές του ίδιου επιπέδου θα πρέπει να είναι
παρεμφερείς. Αν μία προσφορά είναι εξαιρετικά χαμηλή, ψάξτε τον
λόγο – πιθανότατα κάτι παραλείπεται!
Για να συγκρίνετε επί ίσοις όροις τις προσφορές, ζητήσετε
προσφορά ανά λέξη.
Το επάγγελμα του μεταφραστή δεν ρυθμίζεται κρατικά – ακόμη και το
ΥΠΕΞ συνεργάζεται με εξωτερικούς μεταφραστές – επομένως, πώς
ξέρετε ποιος μεταφραστής είναι πιο πιθανό να σας προσφέρει
ποιοτικές μεταφράσεις;
-Αυτός που ακολουθεί υψηλά πρότυπα και διαφανείς διαδικασίες.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για τη μείωση του κόστους είναι η
μακροχρόνια σχέση με τον πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών
σας. Ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό μπορείτε να σας εξασφαλίσει
άμεσα έκπτωση για συγκεκριμένο όγκο έργων .
Είναι φυσικό να διστάζετε να προχωρήσετε σε δέσμευση ετήσιου
όγκου. Πιθανότατα το ίδιο και ο μεταφραστής σας... Αν έχετε
αμφιβολίες, μπορείτε να ζητήσετε επίσημο έλεγχο του
λογαριασμού στο τέλος κάθε έτους για να αναλύσετε τα δεδομένα
και να ελέγξετε τις χρεώσεις. Μία λύση είναι να συγκεντρώσετε τις
αναθέσεις σας σε έναν μόνο προμηθευτή. Έτσι θα μπορέσετε να
σχεδιάσετε από κοινού τον τρόπο μείωσης του κόστους και θα
προσθέσετε αξία βελτιώνοντας τις διοικητικές διαδικασίες.

3.Παραγωγή
Αφού επιλέξετε προμηθευτή, πριν συνεχίσετε εξηγήσετε πώς
θέλετε να εργαστείτε. Πότε θα γίνεται η επικοινωνία; - πριν
αποσταλεί το ολοκληρωμένο έργο ή λίγο μετά; Ποιά είναι η
καλύτερη μέθοδος επικοινωνίας; e-mail ή τηλέφωνο; Πόσο συχνή
θα είναι η ενημέρωση για την πορεία του έργου σας;
Και το πιο σημαντικό: Οργανώστε τον έλεγχο των μεταφράσεων
μέσα από περιοδικές παραδόσεις – έτσι δεν χρειάζεται να
περιμένετε να ολοκληρωθεί το έργο πριν αρχίσετε τη δική σας
διασφάλιση ποιότητας.

4.Αξιολόγηση
Κανένας δεν γνωρίζει την εταιρική σας κουλτούρα καλύτερα από
εσάς και τα στελέχη σας. Στην ιδανική περίπτωση, όλες οι
μεταφράσεις θα πρέπει να ελέγχονται από έναν υπάλληλο της
εταιρείας με γνώση του κλάδου.
Η γνώση των προτιμήσεων και προσδοκιών σας θα αυξήσει το
επίπεδο ικανοποίησης σας σε κάθε επόμενο έργο. Συνήθως, σε
μια νέα συνεργασία τα πρώτα έργα απαιτούν ορισμένες
υφολογικές προσαρμογές.
Κατά κανόνα, αν το αρχικό κείμενο συντάχθηκε από έναν ειδικό
(λογιστή, δικηγόρο, μηχανικό), το μεταφρασμένο έγγραφο θα
πρέπει να επανεξεταστεί επίσης από έναν ειδικό.

Εν ολίγοις...
1. Γίνετε ενημερωμένος αγοραστής μετάφρασης
2. Κατανοήστε και τεκμηριώστε τις ανάγκες σας
3. Ζητήστε προσφορές για το ίδιο είδος υπηρεσιών
4. Κατανοήστε τις διαδικασίες ποιότητας του μεταφραστή
5. Επιλέξτε μεταφραστή με βάση τη συνολική αξία
6. Κάνετε ορθολογική κατανομή προϋπολογισμού και πόρων
7. Δηλώστε το στυλ εργασίας και τις απαιτήσεις σας
8. Δημιουργήστε οδηγούς ύφους και γλωσσάρια
9. Αναθεωρείστε εσωτερικά τις μεταφράσεις
10. Παρέχετε σχόλια στον μεταφραστή

Γιατί στο metaphrasis;
1. Επειδή η εμπειρία μας εγγυάται το εξαιρετικό αποτέλεσμα
2. Επειδή οι εκατοντάσες πελάτες μας είναι η απόδειξη της
αξιοπιστίας μας
3. Επειδή δεν θα πληρώσετε ως επαγγελματική μία μετάφραση
που θα γίνει από άμισθο ασκούμενο
4. Επειδή η μετάφρασή σας θα παραμείνει απόρρητη
5. Επειδή θα πετύχετε την καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους
6. Επειδή η μετάφρασή σας θα γίνει έγκαιρα κι έγκυρα
7. Επειδή θα σας ακούσουμε με προσοχή προσαρμόζοντας
το έργο στις απαιτήσεις σας

Επιπλέον...
Το metaphrasis διαθέτει ψηφιακή υπογραφή και
σφραγίδα από το αρμόδιο Ελληνικό Υπουργείο που
γίνεται δεκτή σε όλο τον κόσμο.
Ως μέλος του Ινστιτούτου Γλωσσολόγων του Λονδίνου
κάθε χρόνο ελέγχεται η συνεχής του δραστηριότητα και
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταγραφή, ή
μετάφραση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα
τμήματος ή ολόκληρου του οδηγού αυτού ή η
μετάδοση του σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του

