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Жоба ғылыми мақаладан бастап 
көркем әдебиетке дейінгі баспа мате-
риалдарын жариялауға қажетті компа-
нияның бизнес процестерінің аутсор-
сингін жоспарлаған еді. Осылайша 
ABB компаниясының тапсырысымен 

алғашқы 900 дана тиражбен «Электр 
құдай анасы» атты кітап шығарылды. 
Кітаптың көлемі – 146 бет. Басылым 
Ресей кітап палатасына тіркелген және 
оның ISBN халықаралық нөмірі бар.



Тапсырмалар
Клиент кітапты Жаңа жыл қарсаңында таныс-
тыруды жоспарлағандықтан, барлық процесті, 
соның ішінде осы 900 дананы басып шығаруды 
ұйымдастыруға тығыз уақыт қажет болды. 
Автормен бірге материалды оқып шығып, мәтінді 
бірнеше рет қайта тексеруге екі апта кетті.

Барлық тиражды белгілеген мерзімге үлгеру үшін 
баспаның нұсқауы бойынша суреттерді біздің 
штаттағы дизайнерлердің бірі қайта жасады. 
Клиенттің бюджетіне сәйкес келетін нұсқаларды 
табуға мүмкіндік беретін кітаптың үш дизайн 
макеті жасалды және түрлі полиграфиялық 
технологиялар қарастырылды.

Шешімдер
Автормен және баспамен тұрақты диалог жасай 
отырып, біз кез келген түсініспеушіліктің алдын 
алдық және ерекше назар аударуды талап ететін 
сәттерді көрсеттік.

Жобаның сәтті болуына ұжымның ұйымдасып 
жұмыс істеуі және корректор, дизайнер, беттеуші, 
жоба менеджері сияқты штаттағы түрлі маман-
дардың процесті ұйымдастыруы себеп болды.

Қазіргі кезде кәсіпорынның түрлі саласына 
барлық реттеу мен нормативтік талапты 
қатаңдату жүріп жатыр. Janus Worldwide – техни-
калық салаларда көптілді аударма мен локали-
зация қызметтерін ұсынатын ірі компания және 
оның ISO 9001, ISO 17100, ISO 13611 сертифи-
каттары жобалардың, оның ішінде ауыр маши-

нажасау, жоғары технология және электро-
ника, автомобиль жасау, өңдеу, химия және 
аэроғарыш өнеркәсібі салаларындағы 
аудармалар сапасын қосымша тексеруге 
мүмкіндік береді.

Автордың пікірі

Дмитрий Бородин.
50-ден астам ғылыми 
жұмыстың, соның ішінде 
үш монография мен төрт 
патенттің авторы.

Арамызда өзара сенім орнап, мен осы топтың 
нағыз мүшесі болып шыға келдім. Беттеу, 
дизайн және корректура ешқандай кідіріссіз 
және бюрократиялық сөзбұйдасыз тез жасалды. 
Мен дизайнердің жұмысын көрген кезде, оның 
кітабымды одан сайын ашып бергенін түсіндім 
және оған алғыс айтамын. Бұл арада корректордың 

да еңбегін айта кеткен жөн. Біз бірге жұмыс істеп, 
көп уақытты бірге өткіздік және жүздеген бағалы 
түзету енгіздік… Оның тамаша дағдыларының, 
асқан дәлдігі мен жауапкершілігінің арқасында біз 
мәтінді едәуір жақсарта алдық. Тобымызбен бірігіп 
істеген жұмыстың жемісі мен ойлағаннан да асып 
түсті. Мен қуаныштымын. Онның ішінен он деген 
баға беруге болады. Мүмкін болса 11 де қояр едім. 
Болашақта жаңа кітаптарыммен әлі де бірігіп 
жұмыс істейміз деп үміттенемін. Әрине, келесіде 
одан да жақсы болады.
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