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Onze portfolio van diensten omvat:
• vertalen    • tolken    • meertalige DTP    •

• websitelokalisatie    • softwarelokalisatie    •
• technisch schrijven    • technisch illustreren    •

• ondertitels en voice-overs    •
• nabewerking van machinevertalingen    •

Onze technische auteurs, die technische literatuur hebben
geproduceerd voor een groot aantal vooraanstaande Britse
ondernemingen, dekken een enorme variëteit aan
technische onderwerpen en kunnen werken met alle
softwarepakketten die in de industrie worden gebruikt.
Daarnaast hebben onze illustratoren uitgebreide ervaring in
het produceren van illustraties uit verscheidene bronnen,
waaronder foto’s, schetsen, technische tekeningen en 3D
elektronische bestanden, in software zoals:
• IsoDraw • Illustrator
• Form Z • AutoCad
• Photoshop • Pro-Engineer

Illustratie
Fabrikanten wenden zich steeds vaker tot documentatiespecialisten voor hun technische
publicaties, of dit nu veiligheidsliteratuur, producthandleidingen (voor installatie, gebruikers en
onderhoud) of onderdelencatalogi zijn.

Of u nu personeel bij u op locatie nodig hebt of een documentatieproject bij een van onze kantoren
wilt aanbesteden, The Translation People beschikt over de expertise en middelen om kwalitatief
hoogwaardige technische documentatie en illustraties te produceren voor uiteenlopende sectoren,
waaronder de automotive en luchtvaartsector, olie- en gasmaatschappijen en de spoorsector. We
hebben vele jaren ervaring in uiteenlopende industriële sectoren en hebben gedegen kennis van
civiele en militaire specificaties, waaronder ATA 2100 en AECMA 1000D.

Vertaaldiensten in meer dan 
150 taalcombinaties

Kies een bureau met een diepgaand inzicht in technisch
illustreren, bel ons op

+44 (0)20 7112 5340 
of kijk op onze website: 

www.thetranslationpeople.nl
Groot-Brittannië
Manchester – Hoofdkantoor
Landmark House, Station Road, Cheadle Hulme, 
Cheshire, SK8 7BS, Groot-Brittannië
t: +44 (0)161 482 8228
e: manchester@thetranslationpeople.com

Birmingham
t: +44 (0)121 667 9444
e: birmingham@thetranslationpeople.com

Glasgow
t: +44 (0)141 530 1444
e: glasgow@thetranslationpeople.com

Londen
t: +44 (0)20 7112 5340
e: london@thetranslationpeople.com

Duitsland
Bonn
t: +49 (0)228 30414 016
e: bonn@thetranslationpeople.com

Frankrijk
Parijs
t: +33 (0)1 82 88 42 60
e: paris@thetranslationpeople.com

Verenigde Staten
Boston
t: +1 (617) 939-9553
e: boston@thetranslationpeople.com

Onze vertalingen zijn gebruikt door merken als:


