
Milyen újdonságokat kínál 
az SDL Trados Studio 2017?
Fedezze fel, hogyan tudja a fordítást felgyorsítani 
és erőforrásait minél hatékonyabban kihasználni a 
hatékonyságnövelő eszközök új generációjának segítségével. 
Élvezze a fordítástámogató technológia legfrissebb 
innovációját, amely segít Önnek, hogy munkamódszere 
átalakításával eleget tudjon tenni az egyre fejlődő fordítóipar 
folyamatosan változó igényeinek. Bemutatjuk az SDL Trados 
Studio 2017 verziót. 

Újgenerációs hatékonyság

A Studio 2017 két új innovációt vezet be: mind a fordítási memóriák, 
mind a gépi fordítás használatánál transzformációs technológiát 
alkalmazva a lehető legjobb egyezéseket biztosítja minden fordítási 
helyzetben. Jósló metrika alkalmazásával egyszerűen mérhető, milyen 
hatással vannak ezek a funkciók az Ön munkájára.

Transzformációs gépi fordítás AdaptiveMT funkcióval
Emelje magasabb szintre a gépi fordítást a Studio 2017 segítségével. 
Az SDL Language Cloud platformon keresztül elérhető, áttörést hozó 
AdaptiveMT fordítómotorjaink segítségével megkímélheti magát attól 
az elkeserítő és időigényes folyamattól, amit az ugyanazon gépi fordítási 
hibák folytonos javítgatása jelent. Ezek a motorok munkáról-munkára 
önállóan tanulnak azokból a javításokból, melyeket Ön végez az általuk 
ajánlott fordítási javaslatokon, így a későbbiekben az Ön stílusához, 
tartalmához és terminológiájához igazodó fordítási javaslatokat adnak. 
Mostantól személyre szabott, értékelhető fordítási javaslatokra taníthatja 
saját gépi fordítómotorját, hogy még akkor is gyorsabban fordíthasson, 
ha a program a TM-ben nem talál egyezést.*

Jellemzők:

• Intelligens, önállóan tanuló gépi 
fordítómotor 

• Tökéletesebb mondatrész szintű 
TM-egyezések

• Finomhangolt, intuitív kezelőfelület
• Kiterjedtebb fájlformátum-támogatás
• Sokkal gyorsabb működés

*Az AdaptiveMT az új verzió megjelenését követően kezdetben a következő 
nyelvirányokban érhető el: EN > DE, FR, NL, IT és SP. Az SDL Language Cloud 
frissítéseivel később új nyelvpárok is bevezetésre kerülnek.

Az innováció jegyében.
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Intelligensebb fordítási memória
Fordítási memóriái az Ön legnagyszerűbb erőforrásai, ezért 
fontos, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőlük. A Studio 2017 
transzformatív, új upLIFT Fragment Recall technológiája 
automatikusan kiváló minőségű mondatrész szintű 
egyezéseket kínál, így még akkor is gyorsabban fordíthatja 
az új szegmenseket, ha nem kap tökéletes TM-egyezést. 
Élvezze a TM-ek egyszerűbb kihasználását, takarítson meg 
időt és energiát – és akkor is biztos lehet abban, hogy kiváló 
minőségű fordítási javaslatokat kap, amikor a program az adott 
szegmensre vonatkozóan csak „részleges egyezést” talál, vagy 
egyáltalán nem talál egyezést.

Részleges egyezések javítása
Az egyre rövidebb határidők miatt fontos, hogy a lehető 
legkevesebb idő alatt a lehető legtöbb feladatot tudjuk 
elvégezni. Csökkentse a fordítási munkára fordított időt és 
költséget az upLIFT Fuzzy Repair funkció segítségével, amely 
az Ön megbízható fordítási erőforrásait intelligens módon 
használva a fordítási javaslatok szerkesztésekor még nagyobb 
időmegtakarítást eredményez, és a lehető legjobb részleges 
egyezéseket adja.

Hatékony innováció, az egyszerűség 
jegyében

Finomhangolt felhasználói élmény
Továbbra is arra összpontosítunk, hogy a Studio használata 
még egyszerűbb legyen: a Studio 2017-ben fájlok „behúzásával” 
hozhat létre projektet, így gyorsan hozzákezdhet a fordításhoz. 
A projektbeállítás további újításokat kínál: a legutóbb használt 
nyelvek megjelenítése, illetve a megfordítható nyelvirány a 
nyelvpárok beállításánál időt takarít meg az Ön számára. 
A Windows fájlkezelőjéből is indíthatja a fordítást egy egyszerű 
jobb-egérgomb kattintással, továbbá a Studioval végzett 
munkát nagy pixelméretű (4K) képernyőkön is élvezheti, 
ami jobb felhasználói élményt nyújt. 

A minőségi váltást eredményező apró 
részletek

AutoSuggest – ázsiai nyelvekhez is
A Studio 2017 verzióban az AutoSuggest funkció most a kínai, 
a koreai és a japán nyelvet is támogatja. Most ezekkel a 
nyelvekkel is létrehozhat AutoSuggest szótárakat, valamint 
minden eddiginél jelentősebb hatékonyságnövekedést 
élvezhet, kevesebb gépelés mellett több fordítással.

Egyszerűbb navigáció a dokumentumon belül
Navigáljon még egyszerűbben a dokumentumokban a 
Studio 2017 egyedi megjelenítési szűrőinek használatával. 
Most több szűrőt is használhat, és személyre szabott szűrőit 
későbbi használat céljából el is mentheti, így könnyen a 
szükséges dolgokra összpontosíthat.

Sortörések mentén elválasztott szegmensek összevonása
A Studio 2017 lehetővé teszi, hogy akár a sortörések mentén 
elválasztott szegmenseket is összevonja, így biztosítva a fordítási 
egységek kiváló minőségét, valamint a fordítási folyamat 
optimalizálását.

Tökéletesebb fájlformátum-támogatás
A Studio 2017 egy még tovább tökéletesített Microsoft 
Word szűrőt is tartalmaz, amely megbízhatóbban kezeli a 
Word fájlokat, köztük az olyan sajátos szövegszerkesztési 
formátumokat is, mint a Google Docs. Emellett biztosítjuk 
az XLIFF 2.0, valamint 1.2 támogatását is, így olyan fájlokon 
is dolgozhat, melyeket a legújabb verziójú XLIFF szabvány 
használatával hoztak létre. Ha előnézetben szeretne 
megtekinteni egy személyre szabott fájlszűrőt, most ezt is 
megteheti közvetlenül a fájlformátum ablakból – amivel 
jelentős időt takaríthat meg személyre szabott vagy beépített 
fájlformátumok előkészítésénél és tesztelésénél.
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Teljes körű és integrált Studio platform
Terminológiakezelés – a legjobb formában
Az SDL terminológiakezelő megoldása, az SDL MultiTerm, 
most még inkább beépült a Studioba, melynek köszönhetően 
a fordítók gyorsan, közvetlenül a Studio szerkesztési 
környezetéből tudnak új terminológiai adatbázisokat létrehozni, 
új kifejezéseket hozzáadni, illetve meglévő adatbázisaikat 
szerkeszteni. A MultiTerm 2017 egy új alapértelmezett 
szerkesztési elrendezést vezet be, így a változtatások és azok 
visszavonása is könnyen elvégezhető. Az új kötegelt szerkesztési 
funkció használatával minden eddiginél egyszerűbb a 
terminológiai adatbázis következetességének és naprakészen 
tartásának biztosítása, mivel a teljes adatbázisra vagy annak csak 
meghatározott mezőire vonatkozóan is könnyen tud általános 
változtatásokat végezni.

A Windows 8.1/10 által kínált összes nyelv támogatásának 
köszönhetően több automatikus műveletre és számos egyéb 
fejlesztésre is számíthat, egy még gyorsabb és megbízhatóbb 
terminológiakezelési gyakorlat mellett.

Hatékony és biztonságos csapatmunka
A Studio 2017 tökéletesen kihasználja azokat a lehetőségeket, 
melyeket az SDL Trados GroupShare platform kínál, ahol a 
projektek, fordítási memóriák és terminológiai adatbázisok 
megosztásával a fordítási erőforrások is zökkenőmentesen 
kezelhetők. A projekt-erőforrások új, modern weboldalon 
történő központosításával a projektvezetők most egy 
vezérlőpulthoz is hozzáférhetnek, ahol áttekinthető jelentések 
és valós idejű folyamatkövetés áll rendelkezésükre. A projektek 
létrehozása és kiosztása közvetlenül a webfelületről is 
végezhető, akár mobileszköz használatával is. Tartsa kézben 
erőforrásait dokumentum-verziókövetéssel és rugalmas 
projektarchiválási lehetőségekkel, miközben az új dinamikus 
erőforrás-hozzáférést biztosító funkció – a fokozott biztonság 
érdekében – gondoskodik róla, hogy a projektcsapat tagjai csak 
a kapcsolódó erőforrásokhoz férjenek hozzá.

Állítsa saját szolgálatába a Studiot
Ne feledkezzen meg a teljes mértékben újratervezett SDL 
AppStore alkalmazásáruházról, ahonnan további funkcióbővítő 
és a személyre szabást elősegítő alkalmazásokat tölthet le 
Studiojához. Az áruházban folyamatosan bővül az alkalmazások 
köre, nem kell tehát a Studio következő verziójának 
megjelenéséig várnia ahhoz, hogy megtalálja azt a funkciót, 
amelyre szüksége van.

Egy aktív segítségnyújtásra kész közösség
Használja ki az SDL közösségi fórumok által nyújtott előnyöket, 
ahol közvetlenül fordulhat az SDL termékszakértőihez és 
számos fordítótárshoz, akik segítséget nyújtanak Önnek az SDL 
termékekkel kapcsolatban.

Látogasson el a community.sdl.com weboldalra

Ha többet szeretne megtudni az SDL 
Trados Studio programról, látogasson 
el a Tech-Lingua weboldalára!
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