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Szczycimy się tym, że firma LIDEX współpracuje
z elitą polskich tłumaczy.
Co to dla nas oznacza?
Przede wszystkim, mamy pewność, że współpracujemy
z ekspertami w swojej dziedzinie, gotowymi do podnoszenia
swoich
kwalifikacji
i
zdobywania
nowej
wiedzy.
Każdego dnia możemy liczyć na Państwa życzliwość,
entuzjazm oraz zaangażowanie.
Dzwoniąc lub pisząc maila, jesteśmy pewni, że po drugiej
stronie spotkamy osoby otwarte na dialog i nastawione na
doskonalenie swojego warsztatu translatorskiego.
Mamy też ogromną satysfakcję z tego, że po części
przyczyniamy się do Państwa rozwoju.

Od kilkunastu lat zespół Działu Jakości Usług firmy LIDEX realizuje unikatowy na rynku
Program Tłumacz Doskonały LIDEXu, którego celem jest doskonalenie warsztatu językowego,
a w efekcie wyróżnienie najlepszych współpracujących z nami tłumaczy pisemnych.
Każdego dnia dzielimy się z Państwem swoimi uwagami na temat wykonywanych tłumaczeń,
a raz w roku dokonujemy podsumowania rezultatów naszych wspólnych zmagań w dążeniu
do doskonałości. Państwa zrozumienie i entuzjastyczne podejście jest dla nas
potwierdzeniem, że to nasze zaangażowanie jest ważne i potrzebne.
W ramach nowej odsłony Programu już po raz trzeci mamy przyjemność przekazać Państwu
kompleksową informację podsumowującą dwanaście miesięcy naszej współpracy. Znajduje
się w niej nie tylko ocena jakości językowej i merytorycznej wykonanych przez Państwa
przekładów, ale również jakości współpracy.
Na kolejnych stronach znajdują się szczegóły dotyczące Programu oraz indywidualna ocena
Państwa współpracy z LIDEXem w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
Wierzymy, że przesłane informacje będą Państwu pomocne w dalszej pracy.
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Program Tłumacz Doskonały LIDEXu 2012
dedykowany jest tłumaczom pisemnym, którym ze
względu na wysoką jakość tłumaczeń i współpracy
Dział Sprzedaży Biura Tłumaczeń powierzył do realizacji
największą liczbę zleceń.
Podstawą oceny przekazywanej w ramach Programu są
analizy ilościowe i
jakościowe zarówno samych
tłumaczeń, jak i jakości współpracy z LIDEXem w okresie
od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

Przygotowując dla Państwa kompleksową ocenę
roczną, Dział Jakości Usług uwzględnia cztery
następujące obszary:
JĘZYKOWA I MERYTORYCZNA JAKOŚĆ PRZEKŁADÓW
podstawą są oceny cząstkowe przekładów poddanych standardowej kontroli w Dziale
Jakości Usług oraz opinie klientów – zarówno te pozytywne, jak i wszelkie sygnały
niezadowolenia
RZETELNOŚĆ W WYKONYWANIU ZLECEŃ
w tym obszarze koncentrujemy się głównie na uwagach dotyczących braków
w przekładach oraz informacjach na temat zachowania układu graficznego zgodnego
z przesłanym dokumentem źródłowym
TERMINOWOŚĆ
ocena tego obszaru powstaje na podstawie informacji dotyczących spóźnień bądź
przesyłania nam przekładów z wyprzedzeniem (przed wyznaczonym terminem)

JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY
w tym przypadku bierzemy pod uwagę opinie pracowników Działu Sprzedaży Biura
Tłumaczeń oraz Działu Jakości Usług na temat jakości współpracy z danym tłumaczem

Szanowna Pani,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w okresie od
1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wykonała Pani na
zlecenie firmy LIDEX 44 tłumaczenia z języka polskiego
na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski.
W związku z tym znalazła się Pani w gronie tłumaczy, z którymi
w ramach Programu Tłumacz Doskonały LIDEXu 2012
pragniemy podzielić się refleksjami na temat współpracy
w wyżej wymienionym okresie.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące
Pani oceny w poszczególnych obszarach.

OCENA JAKOŚCI TŁUMACZEŃ POD WZGLĘDEM JĘZYKOWYM I MERYTORYCZNYM
W okresie podlegającym analizie Pani przekłady nie były poddawane szczegółowej kontroli
językowej w Dziale Jakości Usług. Żadne z Pani tłumaczeń nie zostało zareklamowane przez
naszych Klientów.
OCENA RZETELNOŚCI W WYKONYWANIU PRZEKŁADÓW
Z analizy zapisów dotyczących wykonanych projektów wynika, że Pani tłumaczenia
wykonywane są bardzo starannie, nie pojawiają się problemy ani z kompletnością tekstu, ani
z zachowaniem w przekładzie układu graficznego tekstu źródłowego.

OCENA TERMINOWOŚCI
W omawianym okresie naszej współpracy wszystkie tłumaczenia wykonywała Pani dla nas
terminowo. Tym samym nie zawiodła Pani ani nas, ani naszych Klientów. Liczymy na
utrzymanie tej tendencji podczas naszej dalszej współpracy.
OCENA JAKOŚCI WSPÓŁPRACY
Zarówno pracownicy Działu Sprzedaży, jak i Działu Jakości Usług nie zgłaszają żadnych
kwestii problematycznych w naszej współpracy z Panią. Podkreślany jest natomiast fakt Pani
dokładności, bardzo dobrej jakości tłumaczeń, elastycznego podejścia do proponowanych
stawek oraz terminowego odsyłania wykonanych przekładów. Dziękujemy również za Pani
gotowość do pomocy w trudnych sytuacjach.

Podsumowując, zarówno przekłady wykonywane przez Panią na nasze zlecenie w okresie
od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., jak i jakość samej współpracy oceniamy bardzo
wysoko. Dziękujemy za dobrą współpracę, zaangażowanie i bardzo dobry poziom
tłumaczeń. Liczymy, że w roku 2013 nasza współpraca będzie jeszcze bardziej owocna
i obustronnie satysfakcjonująca.

Na pewno Pani także ma wiele cennych sugestii oraz obserwacji dotyczących współpracy
z LIDEXem. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechce Pani podzielić się z nami swoimi pomysłami
i uwagami.
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