
DİA Yazılım, mobil uygulamaları da dahil olmak üzere, binlerce kelimelik 
sektörel terimden oluşan yazılım arayüzlerinin tamamının İngilizce ve 
Fransızca dillerine yerelleştirilmesi konusunda Protranslate'i tercih etti.

Başarı Hikayesi

DİA Yazılım, Çözümlerini Protranslate'in 
Uzman Ekibi İle Yerelleştirdi



DİA Yazılım Hakkında
 
  DİA Yazılım; kobilerin, büyük ve orta ölçekli 
işletmelerin, eğitim kurumlarının, devlet kurum ve 
kuruluşlarının, farklı sektörlerin ticari yönetim, kontrol 
ve düzenleme gibi ihtiyaçlarını karşılayan internet 
tabanlı ticari yönetim sistemi sunan bir yazılım 
şirketidir. DİA Yazılım, oluşturduğu internet tabanlı 
platform üzerinden Stok – Depo Takibi, Talep, Teklif, 
Sipariş, Finans Sipariş, Finans Yönetimi, Banka, Kasa, Çek-Senet 
Takibi, Resmi Muhasebe, Personel, Üretim, Teknik 
Servis, Otel Programı modüllerini her seviyede 
çalışanın kullanabileceği kolaylıkta düzenlemektedir.

 

   DİA Yazılım; hem Android tabanlı endüstriyel el 
terminalleriyle hem de Android ve iOS tabanlı akıllı 
telefon ve tabletlerle uyumlu, işletmeye mobil 
özgürlük kazandıran DİA Mobil çözümünü, diğer 
DİA Kurumsal Yönetim Sistemi çözümleri de dahil 
olmak üzere, Türkçe’den İngilizce ve Fransızca 
dillerine yerelleştirmek için Protranslate’in uzman 
ekibiyle çalışmıştır.

 

 DİA Mobil’in yerelleştirme sürecinde 
PProtranslate, sektörel olarak segmente edilmiş 
binlerce terimden oluşan IT veri tabanından 
yararlanmış ve DİA’nın onbinlerce kelimeden 
oluşan yerelleştirme projesini çok daha güvenilir 
ve hızlı bir şekilde tamamlamıştır. Daha önceki 
projelerin arayüzlerinde kullanılan ve testten 
geçmiş olan IT terim veri tabanının kullanılması 
tutarlılıkla birlikte kalittutarlılıkla birlikte kaliteyi ve çevirinin 
güvenilirliğini de artırmıştır.

 Protranslate’in mobil yazılım ve uygulama 
arayüzü konusunda deneyimli yerelleştirme ekibi, 
DİA Kurumsal Yönetim Sistemi çözümlerinin 
İngilizce ve Fransızca dillerine tercümesini 
gerçekleştirdikten sonra, kalite kontrolünü ve test 
sürecini de gerçekleştirmiştir. 

 “Bulut Teknolojisi ile çalışan ERP ürünümüz 
DİA Kurumsal Yönetim Sistemi'nin İngilizce 
tercümelerin tamamlanmasına ve kontrolüne ek 
olarak, Fransızca tercümesinin de yapılması 
konusunda Protanslate ile çalışıldı. Hızlı ve 
profesyonel çalışma prensipleri sayesinde 
işlerimiz daha da kolişlerimiz daha da kolaylaştı. Teknolojik altyapısı 
sağlam, kullanımı kolay web siteleri üzerinden 
onbinlerce kelimelik yazılım tercümelerimizi 
başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdik.”

 “Yazılım yerelleştirmesinde; kelimeler yazılım 
kodları arasına doğru bir şekilde yerleştirilmeli, 
karakter sınırlamalarına ve tutarlılığa dikkat 
edilmelidir. Daha önce çeşitli global projelerde 
5 yılı aşkın yerelleştirme ve test deneyimli 
tercümanlarla çalışan Protranslate, diğer tüm 
alanlaalanlarda olduğu gibi yazılım yerelleştirmesi 
alanında da sıfır hata yaklaşımını 
benimsemektedir.”
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“Sunduğumuz çözümlere has terimler, özgünlük 
korunarak, tutarlı bir şekilde hedef dillere 
yerelleştirildi. Projemizle ilgili gösterdikleri 
hassasiyet için Protranslate ekibine teşekkür 
ederiz." Suha Onay

CEO, Dia Yazılım


