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1. INLEIDING 

Vanaf heden werken wij met de Livewords Vertalersportal, die bereikbaar is via de volgende 
url: 
 

 
In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig heeft om onze nieuwe klantenportal 
te gebruiken. Hieronder leggen wij uit hoe u een (nieuw) wachtwoord aanmaakt, hoe u een 
offerte of een nieuwe opdracht aanvraagt, en hoe het proces verder verloopt in de portal. 
 
Mochten er bij het gebruik vragen of problemen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met 
uw vaste contactpersoon bij Metamorfose via ‘info@metamorfosevertalingen.nl’. 

 

https://translation.livewords.com/customers 
 

https://translation.livewords.com/customers
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2. WACHTWOORD AANMAKEN 

Om gebruik te kunnen maken van het portal, moet er eerst een account voor u worden 
aangemaakt. Zodra er een account voor u is aangemaakt, ontvangt u twee berichten per 
mail: 

- Welkomstmail 
- Mail met link om uw wachtwoord in te stellen 

 
Zodra u de mail met een link om uw wachtwoord in te stellen heeft ontvangen, volgt u de 
volgende stappen: 
 

1.  Klik op de link Problemen met aanmelden? in het inlogscherm. 
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2. In het volgende venster voert u uw e-mailadres in en klikt u op de knop E-mail 
verzenden opnieuw instellen wachtwoord.  
 

 

3. Vervolgens ontvangt u een e-mail met een link Ik wil mijn wachtwoord opnieuw 
instellen. Deze link is één uur geldig. Klik op de link om uw wachtwoord te wijzigen. 
  

4. Nadat u op de link hebt geklikt, wordt de browser geopend. Vul hier het gewenste 
wachtwoord in en klik op Wachtwoord wijzigen. 
 

 
5. Het wachtwoord is nu gewijzigd en kan gebruikt worden tijdens de standaard 

inlogprocedure. 
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3. INLOGPROCEDURE 

U logt in met uw e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft aangemaakt. Zodra u bent 
ingelogd, wordt een dashboard weergegeven met een overzicht van lopende en afgeronde 
offertes en/of opdrachten.  

Er wordt één account aangemaakt per aanvrager binnen uw bedrijf. Indien er een nieuwe 
aanvrager zou moeten worden toegevoegd aan ons systeem, kunt u ons altijd mailen. Wij 
zullen dan zorgen dat er zo snel mogelijk een account wordt aangemaakt voor de 
betreffende werknemer. 
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4. OVERZICHT VAN DE KLANTENPORTAL  
Eenmaal ingelogd in de klantenportal vindt u bovenin het scherm het hoofdmenu. Via het 
hoofdmenu zijn een aantal onderdelen te benaderen: 
 

1. Dashboard 
Link naar het startscherm waar het dashboard wordt weergegeven. 

2. Offertes 
Link naar het overzicht van alle lopende en reeds geaccordeerde offertes. 

3. Projecten 
Link naar het overzicht van alle lopende en reeds afgeronde opdrachten. 

4. Facturen 
Link naar het overzicht van beschikbare facturen. Dit onderdeel is niet voor 
iedereen zichtbaar. Dit is afhankelijk van welke functie u heeft binnen uw 
organisatie. 

5. Rapportages 
In het overzicht van rapportages kunt u terugvinden welke talencombinaties u 
het vaakst aanvraagt. 

6. Button ‘een offerte aanvragen’ 
Link om een offerte aan te vragen voor een nieuwe opdracht. In het onderdeel 
Verschil Offerte aanvragen en Project starten vindt u meer informatie. 

7. Button ‘een project starten’  
Link om een project te starten. In het onderdeel Verschil Offerte aanvragen en 
Project starten vindt u meer informatie. 

 

1 2 3 4 5 6 7
2 
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Verschil Offerte aanvragen en Project starten 
Rechtsboven in het scherm zijn twee knoppen beschikbaar.  
Hieronder vindt u meer informatie over welke knop voor u van toepassing is: 
 

• Offerte aanvragen  
Deze knop kunt u gebruiken om een offerte bij ons aan te vragen. Vervolgens vult u 
in van welke dienst u gebruik zou willen maken (vertaling/revisie etc.). Een uitgebreid 
overzicht van de diensten die wij aanbieden en wat deze precies inhouden, is te 
vinden op pagina 15 van deze gids. 
 
 

• Project starten 
Deze knop kunt u gebruiken om direct een project te starten. Dit geldt dus als het 
niet om een offerte, maar om een definitieve opdracht gaat.  

 
Vervolgens vult u de gewenste talencombinatie in (brontaal en doeltaal). 
Hierna kunt u de gewenste deadline aangeven. Let hierbij op dat u een reële deadline 
kiest: in principe kunnen er 2000 woorden per dag vertaald worden. Er zijn uiteraard 
uitzonderingen mogelijk, en dit kan altijd telefonisch of per mail met ons besproken 
worden.  
Hierna kunt u ook het bestand waar het om gaat invoegen.  
Zodra u uw aanvraag verstuurt, ontvangen wij hier een mail van en gaan we de 
mogelijkheden bekijken. Meer uitleg over het proces van een project of offerte 
aanvragen vindt u op pagina 14 van deze gids. 
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5. DASHBOARD 

Nadat u bent ingelogd, wordt het Livewords Dashboard weergegeven. Daarop geven 
diverse blokken inzicht in lopende en afgeronde offertes en opdrachten. Ook de gegevens 
van de Sales Manager en Client Managers/Project Managers vindt u terug in dit scherm. 
 
 

 
Als gebruiker kunt u de indeling van het dashboard zelf bepalen. Selecteer de gewenste 
widgets om een dashboard te creëren dat aansluit bij uw werkwijze. 
 

• Widget toevoegen 
U kunt een widget toevoegen door rechtsboven in het scherm, onder het 
hoofdmenu, te klikken op de knop Widget toevoegen. Vervolgens wordt een 
overzicht weergegeven van de beschikbare widgets. Klik op de knop Installeren om 
de widget(s) toe te voegen aan het dashboard. 
 

• Widget verwijderen 
Als u een widget wilt verwijderen van het dashboard, klikt u op het kruisje in de 
rechterbovenhoek van de widget.
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6. PROJECTEN 

Als u in het hoofdmenu klikt op de knop Projecten, wordt een overzichtspagina 
weergegeven van lopende of afgeronde projecten. Klik op een project om de details van het 
project weer te geven. Hier vindt u bijvoorbeeld een indicatie van de status en voortgang 
van lopende projecten. Voor de exacte stand van zaken met betrekking tot uw project kunt 
u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Livewords. Voor afgeronde 
projecten vindt u hier de bron- en doelbestanden. 

Vertaalde bestanden downloaden 

Onder het kopje ‘Projecten’ kunt u ook de vertaling ophalen zodra deze is afgerond. 
Wanneer een vertaling is afgerond, ontvangt u zoals altijd een mail van ons. Het enige 
verschil is dat u nu een link zult ontvangen om het bestand op te halen, in plaats van dat u 
het bestand in de bijlage van de e-mail terugvindt.  

U kunt de vertaling downloaden via de link in de mail.  
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U komt dan terecht in de portal, waar u, nadat u heeft ingelogd, naar het overzicht 
‘Projecten’ kunt gaan. Projecten worden geordend in ‘lopende projecten’ en ‘afgeronde 
projecten’. Zodra de vertaling gereed is (en u een leveringsmail van ons heeft ontvangen), 
is het desbetreffende project terug te vinden onder ‘afgeronde projecten’. 

 

Vervolgens selecteert u het project door het gewenste projectnummer aan te klikken. In het 
scherm dat vervolgens opent, selecteert u het tabblad ‘Bestanden’. Hier worden de 
geleverde bestanden en de door u ingestuurde bronbestanden weergegeven.  
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Klik vervolgens op de knop ‘Downloaden’ om de gewenste bestanden te downloaden. 

 

 

U kunt dus altijd bij uw bestanden door in te loggen op de portal, en onder ‘Projecten’ naar 
het gewenste project te gaan. Hier blijven de vertalingen altijd beschikbaar om te 
downloaden. 

Zoeken binnen overzicht 

Binnen de lijst van projecten kunt u zoeken op basis van startdatum, deadline of specifieke 
kenmerken zoals ID of naam contactpersoon. Gebruik hiervoor de zoekbalk boven het 
overzicht. Via deze balk kunt u ook filteren op lopende of afgeronde projecten. Met deze 
functie kunt u op een handige en snelle manier een project terugvinden, indien u 
bijvoorbeeld de vertaling nog een keer zou willen downloaden. 
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7. OFFERTES 

Klik in het hoofdmenu op de knop Offertes om een overzichtspagina weer te geven van 
lopende en/of afgeronde offertes. Klik op een offerte om alle details van de offerte weer te 
geven in een nieuw scherm. 
 
Naast de downloadbare versie van de offerte wordt ook de specificatie van de mogelijke 
opdracht op het scherm weergegeven. Onder deze gegevens kunt u de offerte goedkeuren 
door te klikken op de knop Offerte goedkeuren. Als u geen gebruik wilt maken van ons 
aanbod, dan kunt u dit laten weten door te klikken op de knop Offerte afwijzen. 
 

Zoeken binnen het overzicht 

U kunt binnen de offertelijst ook zoeken op de lijst van offertes op basis van aanmaakdatum, 
vervaldatum of specifieke kenmerken zoals ID of naam contactpersoon. Bovenin het 
overzicht vindt u hiervoor een zoekbalk. Via deze balk kunt u ook filteren op lopende of 
afgeronde projecten. 

Op de volgende pagina vindt u uitgebreide informatie over het aanvragen van een project 
of offerte.
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8. PROJECTEN EN OFFERTES AANVRAGEN EN INZIEN 
Als u een offerte of project wilt aanvragen, klikt u op de knop Project aanvragen/Offerte 
aanvragen. Hierna wordt een pop-up weergegeven met het aanvraagformulier. Via het 
aanvraagformulier kunt u in enkele stappen uw project of offerte aanvragen. In 
onderstaand overzicht wordt dit proces stap voor stap beschreven. 

Stap 1 – Basisinformatie 

De eerste stap is het invullen van de basisinformatie. Hier vult u de gegevens in die van 
belang zijn voor de aanvraag. U kunt zelf een naam geven aan het project, uw interne 
referentie meegeven en één van de beschikbare diensten selecteren. Ook kunt u aangeven 
wat de specialisatie is van de opdracht, in welke taal het bronbestand is naar welke taal of 
talen u het wilt laten vertalen. De gewenste opleverdatum kunt u invoeren bij Gewenste 
deadline. Wanneer alle gegevens ingevuld zijn, klikt u op de knop Bronbestanden om 
door te gaan naar de volgende stap. 
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Hieronder vindt u een overzicht van wat ingevuld moet worden bij elke vakje: 

- Projectnaam 
Hier kunt u een titel invoeren voor de opdracht. Let er op dat deze titel ook op de 
factuur wordt weergegeven, dus zorg voor een duidelijke titel die voor uzelf 
herkenbaar is.  

Het referentienummer hoeft hier overigens niet te worden vermeld, dat volgt pas bij 
de volgende stap. 

- Referentie 

Hier vult u uw referentienummer, betalingskenmerk of kostenplaats voor dit project 
in. Dit zal ook terug te zien zijn op de uiteindelijke factuur.  

Indien u nog geen referentienummer heeft, kunt u hier 'volgt' invoeren. Indien er 
geen referentienummer nodig is, kunt u dit veld leeg laten. 

- Dienst 

Onder ‘Dienst’ kunt u kiezen uit de verschillende diensten die wij aanbieden. 
Hieronder vindt u wat meer uitleg hierover: 

• Vertaling 

Al onze teksten worden uitsluitend door native speakers in de desbetreffende taal 
vertaald. Elke tekst wordt na vertaling nagelezen door een tweede vertaler om te 
garanderen dat alles stilistisch en inhoudelijk in orde is. 

• Vertaling (beëdigd) 

Een beëdigde vertaling is alleen nodig als het gaat om een officieel document dat 
voor officiële doeleinden wordt gebruikt. Indien u ook een apostille nodig heeft, 
kunt u dit bij Stap 4 in het opmerkingenveld aangeven. Voor meer informatie over 
beëdigde vertalingen, zie www.metamorfosevertalingen.nl 

• Redactie 

Deze dienst kiest u als u een tekst wilt laten controleren. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een check op grammatica, spelling, congruentie, zinsbouw enzovoort.  
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- Specialisatie 

Voor de meeste opdrachten geldt de specialisatie ‘communicatie’, ‘financieel’, 
‘algemeen’, of ‘juridisch’. Dit is slechts een indicatie van wat voor bestand u instuurt, 
wij zullen zelf ook nog beoordelen welke specialisatie het meest geschikt is op basis 
van de ingestuurde brontekst. 

- Brontaal 

Bij ‘Brontaal’ selecteert u de taal waarin het document dat u wilt laten vertalen 
geschreven is. De brontaal is dus eigenlijk de taal waaruit vertaald wordt. 

Indien u vertalingen uit meerdere brontalen nodig heeft, moet u per brontaal een 
aparte offerte aanvragen. Stel dus dat u bijvoorbeeld een Duits document en een 
Engels document wilt laten vertalen naar het Nederlands, dan start u eerst een 
project voor Duits-Nederlands, en vervolgens een ander project voor Engels-
Nederlands. 

- Doeltaal 

Bij ‘Doeltaal’ selecteert u de taal waarnaar u het document wilt laten vertalen. Dit 
kunnen uiteraard ook meerdere talen zijn. Indien u een document heeft dat naar 
meerdere talen vertaald moet worden, selecteert u onder deze stap alle gewenste 
doeltalen. 

- Aangevraagde deadline 

Onder het kopje ‘Aangevraagde deadline’ kunt u aangeven wanneer u de vertaling 
graag zou willen ontvangen. In principe kunnen er per dag 2000 woorden worden 
vertaald. Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk, en dit kan altijd per mail of 
telefoon met ons besproken worden.  

Hou er bij het invullen van de deadline wel rekening mee dat uw collega’s misschien 
ook dringende projecten hebben aangevraagd, en dat het belangrijk is om de 
vertalers waar mogelijk voldoende tijd te geven om de vertaling af te ronden. Wij 
proberen uiteraard elke vertaling zo snel mogelijk af te leveren, maar moeten hierbij 
wel rekening houden met onze planning op dat moment. Op de offerte zult u onze 
voorgestelde deadline terugzien. Uiteraard proberen wij zo vaak mogelijk de door u 
voorgestelde deadline aan te houden.  
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Stap 2 – Bronbestanden  
Vervolgens voegt u de bronbestanden toe aan de aanvraag. U kunt de bestanden naar het 
aangegeven veld slepen of toevoegen door te klikken op de knop Bestanden kiezen om te 
uploaden. Ook kunt u referentiemateriaal toevoegen. Hiervoor klikt u op 
Referentiemateriaal. Referentiemateriaal is materiaal dat de vertaler kan gebruiken als 
naslagwerk bij het maken van de vertaling. Dit is niet verplicht, en geldt dus alleen als u 
bijvoorbeeld over een document beschikt dat handig zou zijn voor de vertaler om door te 
lezen alvorens te beginnen aan de vertaling. Een ander voorbeeld is een terminologielijst. 

Zodra u een document uploadt, wordt er een uploadveld weergegeven. Zodra alle 
bestanden zijn toegevoegd klikt u op de knop Bestandsstatistieken om door te gaan naar 
de volgende stap. 

 

Stap 3 – Statistieken bronbestanden  
Na het uploaden van de bestanden wordt, indien mogelijk op basis van het bestandstype, in 
deze stap de woord- en paginatelling weergegeven. Dit zijn statistieken bij benadering, 
zodat u ongeveer weet wat u kunt verwachten. Hier kan dus echter nog iets aan veranderen 
wanneer wij ons officiële voorstel aan u voorleggen. Als gebruiker kunt u in deze stap niets 
aanpassen. Vervolgens klikt u op de knop Overzicht om verder te gaan met de aanvraag. 
 

Stap 4 – Overzicht 
In de laatste stap wordt een overzicht weergegeven van de aanvraag. Hier kunt u eventuele 
opmerkingen toevoegen aan de aanvraag. Als alle gegevens kloppen, kunt u klikken op 
Project/Offerte aanvragen. Hiermee wordt de aanvraag ingediend bij ons, en kunnen wij 
ons voorstel voor u voorbereiden. Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen, krijgt u hier 
ook nog een bevestigingsmail van. Indien er in de tussentijd nog dingen afgestemd zouden 
moeten worden, kunt u uiteraard nog contact opnemen, maar in principe is de opdracht 
daarmee van start gegaan, en gaan wij ervoor zorgen dat u de vertaling(en) voor de 
aangegeven deadline ontvangt. 

 

 

Stap 5 – Levering  

Een opdracht staat op naam van degene die de opdracht aanvraagt. Wanneer de opdracht 
uiteindelijk wordt afgerond, ontvangt degene die de opdracht heeft aangevraagd hier een 
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bericht van. Wanneer u op de link in het bericht klikt, kunt u de bestanden uit de portal 
downloaden.  

Indien er meerdere personen toegang zouden moeten hebben tot de geleverde bestanden, 
kunt u dit bij ons aangeven. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze persoon als extra 
contactpersoon wordt toegevoegd aan de aanvraag, zodat ook zij de bestanden kunnen 
downloaden (en een bericht ontvangen zodra de bestanden klaarstaan). 

 



19 | Handleiding Livewords Klantenportal, 2020 – Sabine van Oppen 

 

9. FACTUREN 
 

 
Wanneer u in het hoofdmenu klikt op de knop Facturen, wordt een overzichtspagina 
weergegeven van openstaande en betaalde facturen. Klik op een factuur om de details van 
de factuur weer te geven. Hier kunt u de factuur ook downloaden. 
 

Zoeken binnen het overzicht 

Binnen de lijst met facturen kunt u zoeken op basis van factuurdatum of specifieke 
kenmerken zoals ID en naam contactpersoon. Hiervoor gebruikt u de zoekbalk boven het 
overzicht. Via deze balk kunt u ook filteren op openstaande of betaalde facturen. Zodra een 
factuur door ons is gemarkeerd als ‘betaald’, wordt dit ook aangepast in uw overzicht. 

Facturen blijven te allen tijde beschikbaar in het portal.

 

  

 

Het onderdeel Facturen is alleen beschikbaar voor geselecteerde gebruikers. Is dit 
onderdeel niet zichtbaar en wilt u wel uw facturen in kunnen zien, neem dan 
contact op met uw contactpersoon bij Metamorfose. 


