
Jellemzők:

• Megújult, intuitív kezelőfelület
• Intelligens prediktív szövegbevitel
• Automatikus hibajavítás
• Intelligens, önállóan tanuló gépi 

fordítómotor 
• Tökéletesebb mondatrész szintű 

TM-egyezések
• Sokkal gyorsabb működés

Miért érdemes frissítenie az SDL 
Trados Studio 2011-es verzióról 
az SDL Trados Studio 2017-es 
verzióra? 
SDL Trados 2011-es felhasználóként már tudja, hogy egy jó 
fordítástámogató szoftver segít a gyorsabb munkavégzésben, 
valamint abban is, hogy a legtöbbet hozhassa ki fordítási 
erőforrásaiból. Az Önöktől – nagyra becsült fordítási 
szakembereinktől – kapott visszajelzéseket meghallgatva egy 
újgenerációs fordítástámogató technológiát alkottuk meg és 
kínálunk Önnek, hogy munkamódszere átalakításával eleget 
tudjon tenni az egyre fejlődő fordítóipar folyamatosan változó 
igényeinek.

A jó hír az, hogy az SDL Trados Studio 2017 verzióval dolgozva a 
transzformációs technológia új módszereit fedezheti fel, melyek segítségével 
munkája hatékonyabb, fordításai pedig következetesebbek lesznek, miközben 
a Studiot még személyre szabottabbá teheti.
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A Studio 2017 két új innovációt kínál: mind a fordítási 
memóriák, mind a gépi fordítás használatánál 
transzformációs technológiát alkalmazva a lehető 
legjobb egyezéseket biztosítja minden fordítási 
helyzetben.

Intelligens gépi fordítási platform
Az SDL Trados Studio 2017 zökkenőmentes hozzáférést kínál 
az SDL Language Cloud platformhoz, amely biztonságos és 
kiváló minőségű gépi fordításra ad lehetőséget több mint 100 
nyelvpárban. Ehhez a hatékony platformhoz közvetlenül a 
Studio 2017 modulból hozzáférve különféle általános és iparág-
specifikus fordítómotorokat érhet el, és felfedezheti a géppel 
fordított tartalom utószerkesztése nyújtotta előnyöket.

Adaptív gépi fordítás
Emelje magasabb szintre a gépi fordítást a Studio 2017 segítségével. 
Áttörést hozó AdaptiveMT fordítómotorjainknak köszönhetően 
mostantól 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.

Használja ki maximálisan fordítási memóriáit 
Fordítási memóriái az Ön legnagyszerűbb erőforrásai, ezért 
fontos, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőlük. A Studio 2017 
transzformatív, új upLIFT Fragment Recall funkciója automatikusan 
kiváló minőségű mondatrész szintű egyezéseket kínál, így még 
akkor is gyorsabban fordíthatja az új szegmenseket, ha nem kap 
TM-egyezést. Élvezze a TM-ek egyszerűbb kihasználását, takarítson 
meg időt és energiát – és minden esetben biztos lehet abban, 
hogy kiváló minőségű fordítási javaslatokat kap.

Részleges egyezések javítása
Az egyre rövidebb határidők miatt kulcsfontosságú, hogy a lehető 
legkevesebb idő alatt a lehető legtöbb feladatot tudjuk elvégezni. 
Csökkentse a fordítási munkára fordított 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.

Gépeljen kevesebbet, fordítson többet az AutoSuggest 2.0 
használatával
Gyorsítsa fel a fordítás folyamatát még jobb minőségű és még 
intelligensebb fordítási javaslatokkal. Takarítson meg időt a 
billentyűleütések számának csökkentésével és végezze el 
munkáját minden eddiginél gyorsabban a megújult AutoSuggest 
funkció segítségével. Merítsen a fordítási javaslatok gazdagabb 
tárházából: gépi fordítómotorok által javasolt teljes kifejezésekből; 
konkordanciakeresési eredményekből és részleges egyezésekből; 
vagy a csatolt fordítási memóriából érkező upLIFT Fragment Recall 
eredményekből. A Studio 2017 verzióban az AutoSuggest funkció 
most a kínai, a koreai és a japán nyelvet is támogatja.

Egyszerűbb navigáció a dokumentumon belül
Navigáljon még egyszerűbben a dokumentumokban a Studio 2017 
egyedi megjelenítési szűrőinek használatával. Több szűrő egyidejű 
alkalmazásával könnyen a szükséges dolgokra összpontosíthat. 
Szegmensek könyvjelzőzésével egy későbbi időpontban gyorsan 
megtalálhatja azokat. Amikor újra megnyit egy Studio projektet, a 
kurzor automatikusan a legutóbb szerkesztett szegmensre ugrik, 
ami hatékonyabb fordítási és ellenőrzési folyamatot tesz lehetővé. 

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

Bármely Studio fordítási memória használata 
Az újonnan beépített AnyTM funkció segítségével a legmagasabb 
fokú rugalmasságot élvezheti. TM-jeit maximálisan kihasználhatja: 
a nyelvirány megfordításával, különböző nyelvváltozatú TM-ek 
egyazon projekthez történő hozzáadásával, vagy akár különféle 
forrásnyelvű dokumentumok ötvözésével és egyazon célnyelvre 
fordításával.

Gördülékeny fordítás-szinkronizálás 
A fordítás-szinkronizálási technológiának köszönhetően a korábban 
lefordított dokumentumokból hatékonyan működő fordítási 
memóriákat hozhat létre. Fontos, hogy a szegmensek sorrendje 
megőrzésre kerül, így a szövegkörnyezeten alapuló egyezések 
(context match) még pontosabb eredményt adnak.

Még több hatékonyságnövelő eszköz 
Számos olyan fejlesztést fog felfedezni a programban, amely a 
fordítás felgyorsítását és a felhasználói élmény javítását szolgálja, 
többek között a következőket: 

• Különleges szimbólumok és karakterek beillesztése 
• Fordítási szegmensek könyvjelzőzése 
• Fájlok „behúzása” a szerkesztő felületre 
• Átfogóbb billentyűparancsok 
• A projekt fájljainak egyesítése azok egyetlen kétnyelvű fájlként 

történő fordításához 
• Automatikus konkordanciakeresés

01 Innovatív hatékonyságnövelő 
eszközök
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Egyszerűen felkészülhet a szoftver használatára
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, a gyakran használt nyelvekhez történő 
gyorsabb hozzáférést biztosító lista, illetve a megfordítható 
nyelvirány a nyelvpárok beállításánál időt takarít meg az Ön 
számára. Az üdvözlő képernyőn keresztül elérhető „Get Started” 
erőforrások útmutatást nyújtanak a Studioval történő fordítás első 
lépései során, így a lehető leggyorsabban veheti használatba a 
szoftvert.

Megújult navigáció
Az új szalagmenüvel a Studio használata minden eddiginél 
könnyebbé vált. A flat stílusú ikonok modernebb megjelenést 
kölcsönöznek a kezelőfelületnek, a szalagmenü pedig teljes 
mértékben személyre szabható. Állítsa saját szolgálatába a 
Studiot: a gyorselérési eszköztárhoz csak a használt parancsokat és 
funkciókat hozzáadva – a többit pedig eltávolítva – letisztultabb, 
személyre szabottabb kezelői felületet hozhat létre.

Gyorsabb projekt-előkészítés 
A kötegelt műveletek végzése jelentősen felgyorsult, különösen 
a több fájlt tartalmazó, nagyobb projektek esetén. Az adott 
projekt egyedi forgatókönyvétől és a számítógép adatfeldolgozó 
képességétől függően a teljesítmény 3-5-ször gyorsabb lett. Az 
elemzéstől kezdve az előfordításon át a fájlok Editor (szerkesztői) 
nézetben történő elmentéséig, most minden ilyen művelet egy 
szempillantás alatt elvégezhető.

Terjessze ki Studioja képességeit
Tegye még személyre szabottabbá szoftverét, bővítse a Studio 
funkcióinak körét az SDL AppStore-on keresztül. Alkalmazások teljes 
tárháza áll rendelkezésre: a különféle fájlformátum-szűrőktől kezdve 
a fordítási memória kezelő eszközökön át az egyébként manuálisan 
végzett, szokásos feladatok teljesítését segítő egyéb praktikus 
alkalmazásokig. Sőt, mi több, ez a platform és közösség a fejlesztők 
számára is lehetőséget kínál, hogy alkalmazások fejlesztésével, 
illetve integrálásával valóban felszínre hozzák a Studioban rejlő 
képességeket.

TM-frissítés az ellenőrzött célnyelvi fájlok alapján 
A lektorok gyakran szívesebben dolgoznak a végleges, lefordított 
dokumentummal, legyen szó egy egyszerű Word, egy kreatív 
PowerPoint, vagy egy bonyolult InDesign fájlról. Most a célnyelvi 
dokumentumban végzett változtatások automatikusan a Studioba 
importálhatók, így a további hibák kivédése és az erőforrások kiváló 
minőségének megőrzése érdekében könnyedén frissíteni tudja 
fordítási memóriáját a legfrissebb módosításokkal.

Fordítások minőségértékelése 
A fordítások egyedi igények szerinti mérésével – fordítási 
munkamenettől függetlenül – még jobb minőségű fordítások 
biztosíthatók. A szervezetek objektív kritériumok alapján mérhetik, 
pontozhatják fordítóik és ügyfeleik munkájának minőségét, 
az eredményről jelentéseket is készítve, míg a megbízók 
visszajelzéseket adhatnak a lektoraik által jelzett fordítási hibákról.

Automatikus hibajavítás 
Minden bizonnyal nagy segítséget jelent a helyesírás-ellenőrző 
is, de nem tévedhetetlen és egyes hibák átcsúszhatnak a rostán. 
Sokkal gyorsabban és hibátlanul gépelhet, nincs szükség az 
esetlegesen elírt szavak javítására – a Studio AutoCorrect funkciója, 
amely a Microsoft Wordben megszokott módon működik, elvégzi 
ezt Ön helyett.

Forrásszöveg gyors szerkesztése 
A forrásszerkesztési lehetőségnek köszönhetően a fordítók 
a Studioban megnyitott bármely fájlban gyorsan javíthatják 
a hibát. Például, amikor szkennelt dokumentumokkal – pl. 
szerződésekkel – dolgozik, a rosszul beolvasott karakterek hibákat 
eredményezhetnek a dokumentumban. 

A támogatott fájlformátumok bővített választékának és 
frissítésének köszönhetően ezután bármilyen fordítási 
projektet elvállalhat. Néhány újítás: 

• új, hatékony Microsoft Word szűrő a Word (köztük a 
Google Docs) fájlok tökéletesebb kezeléséhez

• új kétnyelvű Microsoft Excel fájlszűrő 
• új, gyorsabb HTML szűrő, HTML5 és SGML támogatással 
• tökéletesített XML szűrő beágyazott tartalomszűrő beállítással, 

a nyitott W3C szabványok (pl. ITS 2.0) támogatásával
• új, tökéletesített PDF szűrő, beépített karakterfelismerő (OCR) 

funkcióval, amely lehetővé teszi szkennelt dokumentumok 
fordítását is 

• XLIFF 2.0 fájlok támogatása

Ha egyedi fájlszűrőket kell létrehoznia, mostantól közvetlenül a 
File Types (Fájltípusok) ablakból is megjelenítheti azok előnézetét, 
anélkül, hogy a fájlt meg kéne nyitnia Editor (Szerkesztői) nézetben.
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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 2014-es 
verzióval megújult felhasználói kezelőfelületet vezettünk 
be, továbbá terminológiakezelő környezetek elmentésére is 
lehetőséget kínálunk, később egyetlen egérkattintással előhívható 
egyedi beállításokkal. 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.

Az SDL Trados GroupShare teljes körű támogatása 
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.

A REST API funkciók – pl. TM-ben történő keresés, terminológia-
szerkesztés, projektlétrehozás, valamint weboldalról indítható 
műveletek – szélesebb körének köszönhetően nagyobb mértékű 
automatizmust és integrációt élvezhet.

Az SDL WorldServerrel és SDL TMS rendszerrel megvalósuló 
integráció 
A fordításmenedzsmenthez SDL WorldServert vagy SDL TMS 
rendszert használó lokalizációs csapatok a Studio 2017 verzióval 
dolgozva zökkenőmentesebb munkamenetet élvezhetnek. 
Ügyfeleink visszajelzéseinek figyelembevételével továbbra is 
dolgozunk mindkét fordításmenedzsment platformunk még 
tökéletesebb integrálásán. 

Aktív közösség
Akár kezdő, akár gyakorlott SDL Trados Studio felhasználó, 
számos kézenfekvő erőforrást kínálunk. Ingyenes oktatóvideók, 
webináriumok, használati útmutatók és tanulmányok állnak 
rendelkezésre, melyek segítségével kapcsolatban maradhat 
velünk, illetve naprakészen tarthatja tudását. Használja ki az aktív 
közösségünk nyújtotta előnyöket, amikor csak kérdése merül fel a 
termékkel kapcsolatban. Az SDL közösségi fórumain közvetlenül 
fordulhat az SDL termékszakértőihez és saját fordítótársaihoz, akik 
segítséget nyújtanak Önnek az SDL megoldásokkal kapcsolatban.

06 Tökéletesebb együttműködési 
lehetőségek
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Készen áll a frissítésre?
Ha többet szeretne megtudni, kérjük, lépjen 
kapcsolatba a helyi viszonteladóval vagy látogasson el a 
következő weboldalra:

http://sdltrados.tech-lingua.hu/sdl_termekek/forditasi_
memoria/sdl_trados_studio_2017/ujdonsagok

További információkért, megrendelésért és tanácsadásért látogasson el honlapunkra vagy keressen elérhetőségeink bármelyikén.

www.tech-lingua.hu
TECH-LINGUA BT., hivatalos SDL Trados partner
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