Công ty TNHH Dịch thuật & Phần mềm STAR Việt Nam
Đối tác tin cậy về Dịch thuật kỹ thuật và Bản địa hóa phần mềm tại Việt Nam

STAR Group (Th y Sĩ) – Đối tác trọn gói của bạn về dịch vụ và công cụ thông tin

GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA –

Dẫn đầu thế giới trong hơn 30 năm qua về lĩnh
vực thông tin kỹ thuật.
Nhà cung cấp chính các dịch vụ dịch thuật đa ngôn
ngữ, dịch kỹ thuật cho các tập đoàn quốc tế.
Nhà cung cấp dịch vụ tin cậy cho toàn bộ quy
trình thông tin kỹ thuật – từ biên tập kỹ thuật,
soạn thảo các sơ đồ/họa đồ kỹ thuật và công tác
hậu cần dự án cho đến dịch thuật kỹ thuật chuyên
môn và định dạng theo yêu cầu khách hàng đối
với tất cả các loại phương tiện thông tin.
Tiên phong phát triển các sản phẩm phần mềm
chuyên nghiệp giúp hỗ trợ và tối ưu hóa quy trình
thông tin thông qua các trung tâm phát triển phần
mềm đặt tại Tây Ban Nha, Đức và Thụy Sĩ.
Mạng lưới toàn cầu với 47 văn phòng
tại 31 quốc gia khắp 5 châu lục, có hơn
1.000 chuyên gia, được hỗ trợ bởi các đối tác và
nhà cung cấp lâu đời.
Trụ sở chính đặt tại Thụy Sĩ và là nhà cung cấp
dịch vụ ngôn ngữ thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất
thế giới.

Thành lập tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 12/2007
để đáp ứng với thị trường năng động của Việt
Nam.
Cung cấp các giải pháp và dịch vụ dịch thuật,
bản địa hóa và quản lý thông tin toàn diện cho
các khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Có đội ngũ gồm 20 chuyên gia tại chỗ làm việc
thường trực, được hỗ trợ bởi 20 biên dịch viên
tự do giàu kinh nghiệm, giúp đáp ứng hiệu quả và
đáng tin cậy mọi yêu cầu của khách hàng, dù lớn
hay nhỏ.
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Ban Giám đốc
Ông William A. Meyer, thành viên sáng lập kiêm Tổng
Giám đốc của cả STAR Vi t Nam và STAR Thái Lan, đã
sống và làm việc tại Châu Á từ năm 1986. Ông nói thành
thạo tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Thái, và đã từng có quá
trình lâu dài tại Đông Nam Á, Đức và Trung Đông.
Bà Jamie N. Kieu, Giám đốc, sinh trưởng tại TP Hồ Chí Minh,
với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ. Sau khi
lấy hai bằng đại học tại Việt Nam, bà giành được học bổng
Fulbright và hoàn tất bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại
trường Bentley, Massachusetts. Bà nói thông thạo tiếng
Việt, tiếng Anh, tiếng Quan thoại và có hai quốc tịch Việt
Nam - Hoa Kỳ.

Sứ mệnh của chúng tôi
Cung cấp cho khách hàng các giải pháp trọn gói, hiệu quả
đáp ứng mọi nhu cầu về dịch thuật/ bản địa hóa, xuất bản,
đa phương tiện và giúp toàn bộ quy trình trở nên dễ dàng,
đơn giản đến mức tối đa cho khách hàng.

Chìa khóa thành công
STAR kết hợp giữa các chuyên gia có chuyên môn cao,
các công cụ hiện đại và cách quản lý hiệu quả để đảm bảo
khách hàng nhận được kết quả có chất lượng tốt nhất và
với giá cả tuyệt vời.
Dù dự án có liên quan đến các hệ thống thông tin trên máy
tính, dữ liệu đa phương tiện hoặc tài liệu in ấn, chúng tôi
luôn đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất và hỗ trợ toàn diện
cho khách hàng trong suốt quy trình.
Chất lượng, uy tín, hiệu quả về chi phí, dịch vụ mang dấu
ấn cá nhân, và mối quan tâm thực sự nhằm hoàn thành tốt
nhất yêu cầu của khách hàng là chìa khóa thành công của
chúng tôi.

– KHÔNG CHỈ LÀ DỊCH THUẬT
Các lĩnh vực chuyên môn chính
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Công nghệ thông tin/bản địa hóa phần mềm
Công nghệ viễn thông
Kỹ thuật ô tô và cơ khí
Công nghệ đo lường, kiểm soát và tự động
Y tế, dược phẩm và hóa học
Tài chính (ngân hàng và bảo hiểm)
Kế toán, thuế, đăng ký công ty và tài liệu pháp lý
Tài liệu bán hàng và tiếp thị

Ngôn ngữ dịch thuật
STAR Vi t Nam cung cấp dịch vụ dịch thuật chất lượng cao
bằng tiếng Việt và tất cả các ngôn ngữ Đông Nam Á khác,
bao gồm tiếng Thái, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Bahasa
Malaysia, tiếng Tagalog, tiếng Mi n Đi n và Khmer. Thông
qua các công ty con trong tập đoàn STAR Group, chúng tôi
cũng có thể cung cấp dịch vụ với hơn 150 ngôn ngữ Châu
Á, Châu Âu và ngôn ngữ khác. Chúng tôi còn có nhiều kinh
nghiệm trong việc thực hiện các dự án đa ngôn ngữ, nếu
khách hàng có yêu cầu kết hợp nhiều ngôn ngữ cùng một
lúc.

Sản phẩm Phần mềm của STAR Group
Tập đoàn STAR Group còn cung cấp một loạt các công cụ
phần mềm, giúp tối ưu hóa từng công đoạn của quy trình
quản lý thông tin, dịch thuật/bản địa hóa và sản xuất.

Giới thiệu
Tập đoàn STAR Group đã xác lập sự hiện diện vững chắc
tại Châu Á trong hơn hai mươi năm qua, hiện đang hoạt
động ở tám quốc gia trong khu vực.
Cơ sở khách hàng lâu đời của chúng tôi bao gồm các công
ty hàng đầu trong các lĩnh vực tương ứng. Thư giới thiệu
của họ có thể được cung cấp nếu có yêu cầu.

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ thông tin, Phần cứng &
Phần mềm máy tính, các lĩnh vực liên quan đến Internet
Phạm vi dự án: Bản địa hóa phần mềm, Giao diện người
dùng internet/website, Cẩm nang người dùng
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Microsoft
SAP AG
IBM
Digital River
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Dell
ATI Technologies
GTCO CalComp
APC

Lĩnh vực công nghiệp: Thiết bị công nghiệp, Thiết bị ô tô,
Thiết bị in ấn, Thiết bị khoan dầu khí
Phạm vi dự án: Catalogue sản phẩm, Tài liệu tiếp thị/
quảng cáo, Cẩm nang huấn luyện/ an toàn, Tài liệu trình
bày đa phương tiện, Xuất bản điện tử
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Bosch
Haenel
Heidelberg
Nissei
Chevron
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Hilti
Sandvik
Siemens
Trane

Lĩnh vực ô tô: Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ,
Nhật Bản và Châu Âu
Phạm vi dự án: Cẩm nang dịch vụ, Cẩm nang huấn luyện,
Cẩm nang người sử dụng, Dịch thuật tài liệu tiếp thị &
website
			

Sản phẩm STAR Group

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,
vui lòng truy cập www.star-group.net hoặc liên hệ với chúng
tôi qua email hoặc điện thoại để được tư vấn miễn phí về
cách thức đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cụ thể về thông tin
và tài liệu của công ty bạn.
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BMW AG & MINI
Daimler - Mercedes Benz
Honda Cars
Nissan Motor Company

S
S
S
S

Mazda
Ford Motor Company
Tata Motors
Peugeot
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Lĩnh vực hàng tiêu dùng: Tài liệu tiếp thị hàng tiêu dùng, điện tử,
mỹ phẩm và dược phẩm
Phạm vi dự án: Dịch thuật n phẩm, Dịch website, Tài liệu tiếp thị, Thư
tín công ty, Dịch sách/Trình bày /Xuất bản
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Bacardi
Gucci
Sanyo
Eli Lilly
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Johnson & Johnson
Nivea
Lufthansa
Tissot

Lĩnh vực pháp lý: Tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng
Bahasa Malaysia và hơn 150 ngôn ngữ khác
Phạm vi dự án: Tài liệu đăng ký công ty, Thông báo thuế, Đơn đăng ký
phát minh, Quy định Cục Thuế và Thuế xuất khẩu, Văn bản Nhà nước,
Chứng nhận khai sinh/đăng ký kết hôn/ khai tử, Chứng thực dịch thuật
của các phòng tư pháp Việt Nam, CMND/ Bằng lái/ Giấy tờ nhà đất
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SAP
BMW
Daimler – Mercedes Benz
Nhiều công ty và khách hàng tư nhân khác

Trụ sở STAR Group
STAR AG
Wiesholz 35
8262 Ramsen
Switzerland
Tel. +41 52 742 92 00
Fax +41 52 742 92 92
E-mail: info@star-group.net

www.star-group.net

Công ty TNHH Dịch thuật và Phần mềm STAR Việt Nam
228 Phó Cơ Điều
Phường 6, Quận 11
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

+84 28 3855 3753
+84 28 3955 7774

Email:
Web:

star.vietnam@star-group.net
http://www.star-group.net, www.star-vietnam.com.vn
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