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Wat is Smartcat?

 Smartcat is een vertalersplatform. Je kan het zien

als het bedrijfspand waar alle werkzaamheden

uitgevoerd worden.

 Smartcat zorgt er voor dat tijdens het 

vertalen, een checktaker het werk al 

kan nakijken. Dit zorgt voor snellere

levertijden van het eindresultaat & 

tevreden klanten!

 Met smartcat kunnen wij ook nauw de voortgang van 

een vertaling in de gaten houden + kan er makkelijk

feedback gegeven worden!

 Ook kan je bij Smartcat gebruik

maken van ‘’translation memory’’, 

dit kan je werk besparen.



Let’s get started!



Let’s get started!

 Als wij jou een vertaalopdracht aanbieden krijg jij de volgende mail binnen:

Toelichting:

Service: 

De taak die wij van jou

verwachten. (vertalen

of checktaken)

Language pair: 

Talencombinatie, 1e 

taal is de brontaal, 2e 

taal is de doeltaal.

Work amount:

Aantal woorden.

Deadline: 

Wanneer het af moet

zijn. (Tijdzone: 

AMSTERDAM +0

View details:

Hier kan je meer over 

de opdracht bekijken

en hem accepteren.



View more details 

Op deze pagina kan je meer info over de opdracht vinden. Je kan hem hier

ook accepteren of afwijzen. De pagina ziet er zo uit:

Nadat jij op “Accept” geklikt hebt kom jij terecht op de volgende 

pagina (zie volgende slide). Hierna kan jij direct beginnen aan de 

vertaling via “Translate”.



Accept

Als je op translate klikt kan je beginnen met vertalen!



Vertalen binnen

Smartcat



Vertalen binnen Smartcat

 In het gebied van de rode vierkant staat de brontaal, jij moet vanuit de 

brontaal (rode vak) naar de doeltaal(groene vak) vertalen. Zoals er in de 

onderstaande foto te zien is, is alle tekst opgedeeld in gedeeltes. Nadat jij 

met een gedeelte klaar bent druk jij op Ctrl + ENTER om verder te gaan naar 

het volgende gedeelte.



Translation 

memory



Translation memory

 In het geval dat sprake is van een vaste klant, die eerder bij ons een aantal 

documenten heeft vertaald. Zijn wij in staat om de translation memory te 

activeren. Translation memory zorgt er voor dat, woorden of zinnen die 100% 

overeenkomen, automatisch vertaald worden. Hierdoor hoef jij niet dezelfde 

woorden of zinnen 50x opnieuw te vertalen. Ga hier verstandig mee om, 

translation memory is bedoeld als hulpmiddel, niet als automatische vertaler. 

Translation memory wordt verder toegelicht bij jouw test document in 

Smartcat. 



Let’s translate!



Let’s Translate!

 Gefeliciteerd! Je kan nu aan de slag met vertalen! Opmerking: Voordat jij 

gaat beginnen met vertalen hebben wij een oefenopdracht samengesteld, 

hierdoor kan jij zien hoe Smartcat nou echt werkt. De opdracht omvat alle 

opties en mogelijkheden die van belang zijn. Zo kan jij na deze opdracht 

direct beginnen met vertalen in een systeem waar jij het nodige van weet 

😉. Als het goed is krijg jij hier een mail over, neem gerust contact met ons 

op als dit nog niet gebeurt is.



Last but not least



Last but not least

 Wij willen jou graag bedanken voor jouw inzet en toewijding. Jij bent een erg 

belangrijk persoon in onze missie. Roel, Kevin en Martijn wensen jou veel 

success! Je kan ons natuurlijk altijd bereiken op elk moment, uiteraard 

blijven wij contact houden. 


