El MindReader per al mercat hispanoparlant
Nota de premsa

El MindReader arriba al mercat hispanoparlant
STAR Servicios Lingüísticos anuncia el llançament de la versió en espanyol del
MindReader, el sistema de redacció assistida del grup STAR.
Redactar més en menys temps
El MindReader és una eina de productivitat per a creadors de continguts de diversa
mena: comunicadors tècnics, redactors de textos mèdics, redactors d’informes financers,
experts documentals en notaries i registres, etc.
Aquesta eina ajuda l’autor a redactar recordant-li fragments que ha escrit anteriorment,
per això se’n diu «memòria d’autor». Mentre l’autor escriu, el MindReader cerca
equivalències a la memòria i proposa frases o paràgrafs sencers que es poden inserir al
text fàcilment. Aquest reciclatge de textos fa augmentar la productivitat del redactor
d’una manera molt considerable.
Evitar errors i redactar més coherentment
El fet de reutilitzar textos ja revisats de la manera descrita permet minimitzar els errors
ortotipogràfics. A més a més, la redacció és més coherent des del punt de vista
fraseològic i terminològic, dos criteris clau de qualitat per a uns certs tipus textuals.
Uns textos més coherents redueixen el cost de la traducció
Gràcies a la redacció més coherent i uniforme, els textos s’optimitzen per a l’aplicació
de memòries de traducció, la qual cosa abarateix enormement el cost de possibles
traduccions del contingut redactat.
Suport terminològic
El MindReader està integrat amb el TermStar, l’eina de gestió terminològica de STAR.
Això permet fer servir diccionaris terminològics durant la redacció, per consultar
terminologia o per introduir-hi nous termes mentre es redacta.
Descomptes de llançament
El llançament del MindReader anirà acompanyat de descomptes importants. «L’arribada
al mercat de la versió espanyola del MindReader completa la nostra gamma de
solucions tecnològiques per a la comunicació multilingüe i constitueix una fita per a
nosaltres. Tenim més motius per celebrar: enguany, STAR Servicios Lingüísticos fa
quinze anys. Per això hem preparat ofertes molt especials per als nostres clients»,
comenta Michael Scholand, el director de STAR Servicios Lingüísticos.
Podeu obtenir informació sobre el MindReader al lloc web de STAR Servicios
Lingüísticos. En aquesta mateixa pàgina es pot demanar més informació, un pressupost
sense compromís o una versió de demostració del MindReader.

Sobre STAR Servicios Lingüísticos
STAR Servicios Lingüísticos [www.star-spain.com], fundada a Barcelona l’any 1999, forma part del grup STAR. El grup, que va néixer
a Suïssa l’any 1984, actualment té 44 oficines a tot el món i una plantilla de més de 800 treballadors. La sucursal espanyola del grup,
empresa líder de serveis de traducció i desenvolupament de tecnologies lingüístiques, ha experimentat un creixement continu des del
començament i compta entre els seus clients amb noms del prestigi de BMW, Bosch, BSH, Bulgari, Cartier, Leica, Konica Minolta, Lidl,
Peugeot, Renault, Roche, Siemens, Toyota o Volkswagen. La clau de l’èxit de STAR rau en la capacitat de facilitar als clients solucions
econòmiques de gran qualitat per a la comunicació internacional. STAR està certificada segons l’ISO 9001 i l’UNE EN 15038.

