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Karachaganak Petroleum Operating – 
Қазақстандағы мұнай саласын дамыту 
бойынша Қарашығанақ жобасын іске 
асыру үшін біріккен компаниялар кон-
сорциумы. Қарашығанақ кәсіпорнында 
мұнай және газ өндіретін бес халықа-
ралық компанияның біліктілігі жоғары 
мамандары жұмыс істейді: «Эни СпА», 
«Роял Датч Шелл плс», «Шеврон», 
ЛУКОЙЛ и «ҚазМұнайГаз».

2011 жылы Janus компаниясы әлем-
дегі ең ірі мұнай-газ конденсаттық кен 
орындарының бірі Қарашығанақ кен 
орнының операторы болып табыла-
тын Karachaganak Petroleum Operating 
консорциумының тендерін ұтып алды. 
Karachaganak Petroleum Operating үшін 
мамандарымыз орындайтын жалпы 
жұмыс көлемі ағылшын, итальян, 
орыс және қазақ тілдері үшін жылына 
кемінде 5 400 000 сөз және 1000 бет-
теу бетін құрайды.
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Тапсырмалар
• Мына тақырыптар бойынша аудармаларды жүйелі 

түрде орындау: химия және газхимиясы, қауіпсіздік 
пен тіршілікті қамтамасыз ету жүйелері, газды әзірлеу, 
өндіру және өңдеу.

• Терминологиялық бірізділікті сақтау.

• Компьютерлік беттеу.

Шешімдер
• Қажетті тақырыптарға мамандандырылған жоғары 

білікті аудармашыларды таңдау.

• Күніне 200 бетке дейінгі жылдамдықпен аудару.

• Терминологияны кешенді басқару: глоссарийлерді құру 
және дұрыс жүргізу.

• Бағдарламалардың кең ауқымы арқылы беттеу.

Шешімдердің құрамы
• Жоғары сапалы мамандандырылған аударма, беттеу 

және терминологияны басқару.

• Тиімді жұмыс процесі.

• Жоғары деңгейлі кәсіби мамандар ұжымы.

• Жеке инновациялық әзірлемелерді қолдану.

• Халықаралық стандарттарға сәйкес сертификат-
талған, реттелген көп сатылы сапаны бақылау және 
басқару жүйесі.

• Клиентке барынша жоғары деңгейде қызмет көрсету.

Мұнай-газ саласына арналған аударма – Janus 
компаниясының негізгі мамандануының бірі. 
Кәсіпқойларымыздың тәжірибесі мол және мына 
тақырыптар бойынша терең білімі бар: геологи-
ялық және сейсмикалық барлау, бұрғылау, гео-
физикалық зерттеулер, мұнай-газ өндіру, қайта 
өңдеу, геодеректер интерпретациясы және т.б. 
Мұның бәрі ұсынылатын қызметтердің жоғары 
сапасының кепілі болып табылады.

Janus компаниясы мен мұнай-газ саласындағы 
жетекші ресейлік және шетелдік компания-
ларды көпжылдық табысты ынтымақтастық 
байланыстырады, оның шеңберінде біздің 
мамандар клиенттерге жан-жақты линг-
вистикалық қызмет көрсетеді, оның құра-
мына әртүрлі материалдарды аудару және 
локализациялау қызметтері, компьютер-
лік беттеу, терминологияны басқару, 
лингвистикалық консалтинг және 
т.б. кіреді.


