
Dit BUDSKAB på alle SPROG!

SCANTEXT OVERSÆTTELSER



At præsentere sit BUDSKAB 
på kundens SPROG skaber 
værdi for enhver virksomhed!



Vi følger med tiden

Høj kvalitet – god pris

Scantext har siden 1993 fungeret som et moderne oversættelsesbureau, der konstant følger med tiden 
og den teknologiske udvikling. Vi opdaterer løbende vores it-system og programmer, således at vores 
fagligt kompetente oversættere kan være på forkant med de krav, vores kunder stiller. Vi kan derfor 
tilbyde oversættelser af ensartet standard og høj kvalitet til konkurrencedygtige priser og leveringstider.

Levering til tiden

Med mange års erfaring fra oversætterbranchen og en bred sproglig baggrund har ejerne en stor for-
ståelse for udviklingen af behovet for oversættelser, både kulturelt og teknisk. Vi og vores medarbejdere 
løser opgaver bestående af oversættelse, korrektur, koordination og levering. Selv meget omfattende 
opgaver kan vi påtage os at koordinere og levere – til tiden.

Fast koordinator – effektivitet og fleksibilitet

Hos os får du en fast projektkoordinator, som takket være sin sproglige og faglige kompetence ved 
præcist, hvad tekstproduktion drejer sig om. Vores arbejdsgange er effektive og fleksible, og din kon-
takt hos os sikrer, at din opgave bliver løst optimalt og kommer retur til dig i aftalt format og i rette tid.
 
 



“Vores modersmålsoversættere i hele verden  
   giver øget kapacitet og fleksibilitet”



Dit budskab i korrekt sprog

Ekspertisen i at kunne oversætte et budskab fra ét sprog til et andet kræver foruden sprogkendskab 

også kulturel forståelse, faglig viden og gode it-kundskaber. En oversættelse skal forfattes i en naturlig, 

nutidig og præcis form, og det kræver erfaring og indsigt. Vores oversættere er nøje udvalgt og 

oversætter udelukkende til deres eget modersmål, det sikrer korrekt sprogbrug i enhver sammenhæng. 

Vi kan levere oversættelser til de fleste sprog inden for især følgende områder:

•	 Teknik

•	 Medicin

•	 Jura

•	 Økonomi

•	 Salg og markedsføring



Kvalitet til tiden for en god pris

Tæt samarbejde med kunden

Det er vigtigt for os at holde et højt kvalitetsniveau. Derfor foregår al oversættelse i tæt samarbejde 
med vores kunder og med løbende forventningsafstemning. Herved sikrer vi, at oversættelsen af-
spejler din virksomheds værdigrundlag og benytter de termer og udtryk, der henvender sig til målgrup-
pen. Vi opbygger løbende en database af relevante ord, som sikrer, at sproget bliver ensartet og korrekt 
hver gang.

Reel pris

Vi udregner en pris for hver opgave, da den afhænger af en lang række parametre som for eksempel tekst-
mængde, sværhedsgrad og sprogkombination. På denne måde får du en reel pris uanset opgavens art.

Tryghed i samarbejdet

Vi leverer mere end 95 % af vores opgaver inden for den aftalte tid. Sker der uforudsete forsinkelser, 
giver vi dig besked med det samme, så ny tidsfrist kan aftales. Det giver dig tryghed i vores samarbejde. 
Vi kan også klare hasteopgaver, oplys det ved opgavens start, således at det er muligt for os at opfylde 
dine ønsker på bedste vis.
 



Tilfredse kunder – hver gang!

”Vi bruger Scantext, da kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed er helt afgørende for os.”

Dennis Birkeholm Larsen, Clemens Advokater

“Jeg har valgt Scantext, fordi de yder topprofessionel service.  Jeg er altid sikker på at modtage over-
sættelsen retur i top kvalitet til aftalt tid.”

Charlotte Steen, InfoCare A/S

“Da vi valgte Scantext som samarbejdspartner til vores oversættelsesarbejde, så valgte vi helt rigtigt. Når 
projekterne kører, så kører kommunikationen på skinner, vi får kvalitetsoversættelse til tiden og har at gøre 
med en medarbejderstab, der kan vokse med opgaven uden at give afkald på kvaliteten. Super service.”

Mette Nyberg, Schneider Electric Danmark A/S

”Jeg blev via netværk gjort opmærksom på, at Scantext var professionel oversætter, med kvalitet, 
prisniveau, og leveringstid til ug. Vi har brugt Scantext til ugentlige oversættelser gennem de sidste 2 år, 
og har aldrig fortrudt. Kan derfor varmt anbefale dem.”

Helmuth Mühlbach, Züblin A/S, Ground Engineering
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