
SDL Trados Studio pentru furnizori 
de servicii lingvistice şi companii
Acceleraţi productivitatea pe măsură ce permiteţi companiei dvs. să 
administreze traduceri la cel mai înalt nivel de până acum. SDL Trados Studio 
Professional oferă profesioniştilor din domeniul limbilor străine un mediu 
complet de editare sau revizie a traducerilor, de administrare a proiectelor 
de traduceri, de organizare a terminologiei companiei şi de conectare la 
traducerile automate.

Fiind utilizat de mai mult de 225.000 de oameni în întreaga lume, atunci 
când organizaţia dvs. alege Studio, se conectează la cea mai mare 
comunitate din domeniul traducerilor din lume. 

Motive pentru a alege SDL Trados Studio 
Professional:
• Tot ce este necesar pentru traducere, terminologie şi management de 

proiect într-un singur loc.
• Caracteristici inovatoare care sporesc productivitatea traducătorilor, 

precum dactilografierea predictivă, traducerea automată (MT) care 
învață singură şi verificarea calităţii; instrumente avansate pentru 
cooperarea mai uşoară cu revizorii; aplicaţii expert automate şi rapoarte 
pentru managementul eficient al proiectelor.

• Uşor de învăţat, simplu de folosit, cu un spaţiu de lucru care poate fi 
personalizat pentru a răspunde oricărei nevoi.

• Deschide toate tipurile comune de fişiere – orice de la Microsoft Word şi 
Google Docs la formate sofisticate precum Adobe InDesign - astfel încât 
să puteţi lucra la orice proiect.

• Instrumente puternice pentru a valorifica deplin proiectele de traducere 
anterioare.

• Modalităţi avansate de abordare a lucrului cu experţi în domeniu care 
pot revizui traducerile în Microsoft Word.

• Departamentul de suport dedicat alcătuit din profesionişti cu 
experienţă.

• Acces la aplicaţii prin intermediul SDL AppStore, care extind soluţia 
principală pentru a sprijini nevoile dvs. şi pentru a deschide API-urile 
(Application Programming Interface - Interfață pentru programarea de 
aplicații) pentru integrări şi personalizări aprofundate.

• Parte a unei soluţii extinse care include schimb de tehnologie şi 
traducere automată.

• O bibliotecă bogată de resurse de învăţare, inclusiv seminarii online 
periodice, tutoriale video, bloguri şi oportunităţi constante de 
colaborare.

• O prezenţă la nivel global cu mai mult de 55 de birouri în 38 de ţări.

Traduceţi mai repede şi mai 
inteligent utilizând mediul de 
traducere asistată de calculator nr. 1 
în lume pentru traducători, revizori şi 
manageri de proiect.
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Memorie de traducere pentru maximizarea 
productivităţii

În centrul soluţiei Studio stă o puternică memorie de traducere 
(TM - Translation Memory). Aceasta înregistrează şi stochează 
conţinutul tradus de dvs., care este apoi disponibil pentru 
reutilizare ulterioară, permiţându-vă realizarea mai rapidă a noilor 
proiecte de traducere. În acest fel se pot găsi beneficii foarte mari 
pentru eficienţă, în special atunci când conţinutul include multe 
repetiţii.

Dacă organizaţia dvs. subcontractează traducerea, utilizând Studio 
puteţi administra şi întreţine propria memorie de traducere. 
Această abordare reduce semnificativ costul total al localizării şi 
permite controlul deplin asupra traducerilor dvs. care reprezintă o 
importantă proprietate intelectuală.

Pe de altă parte, dacă organizaţia dvs. are o echipă internă de 
traducători sau dacă sunteţi o agenţie de traduceri, puteţi garanta 
productivitatea maximă a echipelor dvs., iar managerii de proiect 
au o eficienţă maximă atunci când folosesc programul nostru 
principal de traducere.

Tehnologie TM inovatoare

Transformați modul în care memoriile dvs. de traducere 
funcționează cu tehnologia „upLIFT”. Această technologie vă ajută 
să beneficiați la maxim de TM-urile dvs. cu două caracteristici 
inovatoare:

• Reamintirea fragmentelor cu tehnologia „upLIFT Fragment 
Recall” care oferă automat concordanțe de fragment 
inteligente din TM-ul dvs. atât în cazul scenariilor de 
concordanțe „vagi”, cât şi a celor „fără concordanțe”

• Repararea concordanțelor vagi cu tehnologia„upLIFT Fuzzy 
Repair” care repară în mod inteligent concordanțele vagi 
folosind mijloacele dvs. de încredere din domeniu 

Lucraţi mai repede ca niciodată

Pe lângă puternicul instrument de memorie de traducere, Studio 
oferă multe caracteristici şi instrumente inovatoare pentru a 
vă ajuta echipa să lucreze mai repede. Traducerea este în mod 
semnificativ accelerată, posibil cu până la 100%, mulţumită 
inovaţiilor precum:
• Dactilografierea predictivă cunoscută sub numele de 

„SDL AutoSuggest”, care poate creşte productivitatea 
traducătorilor cu până la 20%

• Introducerea automată a tipurilor de caractere sau 
„QuickPlace”

• Verificarea calităţii pentru sublinierea posibilelor erori
• „AutoCorrect”, care funcţionează la fel ca în Microsoft Word 

Corectorii care utilizează Studio beneficiază de filtre de afişare 
personalizabile care le permit să se concentreze pe diverse părţi 
ale traducerii.

Cei care folosesc Microsoft Word vor descoperi că modificările 
identificate se menţin atunci când fişierul este vizualizat din nou 
în Studio. Aceasta conduce la un proces armonios de lucru cu 
fiecare membru al echipei care poate vedea exact ce s-a modificat 
în cadrul procesului şi se poate delecta cu un proces de revizie 
plăcut.

Crearea imediată a unei noi TM

Dacă aţi lucrat fără să utilizaţi înainte o memorie de traducere, 
puteţi crea una prin importarea documentelor traduse anterior 
în Studio. Tehnologia puternică de aliniere automată combină 
conţinutul original cu cel tradus.

Crearea unei noi memorii de traducere este simplă. Încărcaţi 
fişierul original şi cel corespondent, iar Studio le va alinia automat 
pentru a crea o TM pentru noul proiect.

Personalizaţi-vă spaţiul de lucru Studio

Interfaţa de utilizare a Studio este modernă, intuitivă şi va fi 
familiară oricui lucrează şi cu Microsoft Office. Spaţiul de lucru 
este amenajat uşor pentru cea mai eficientă configuraţie. 
Utilizatorii pot alege să amplaseze fereastra de pre-vizualizare pe 
un monitor separat sau să mute editorul de traducere în partea de 
sus a ecranului. Instrumentele, comenzile şi resursele suport sunt 
grupate logic pentru a identifica imediat ceea ce este necesar. 
Toate ferestrele pot fi uşor readuse la poziţiile standard.

Personalizaţi-vă mai mult banda în toate ferestrele de vizualizare, 
combinaţi-vă şi potriviţi-vă caracteristicile preferate în cadrul 
filelor şi în bara de instrumente Quick Access cu cele mai des 
folosite comenzi.

Ştiaţi că, în cazul unor texte precum documentaţiile 
tehnice, până la 80% din traducere poate fi adesea 
reutilizată în proiecte similare?

Pentru mai multe informaţii privind caracteristicile 
Studio care pot economisi timp, consultaţi Rezumatul 
caracteristicilor.
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Lucraţi cu toată lumea, abordaţi orice tip de 
proiect

Cu Studio puteţi avea încredere în sprijinul nostru în ceea ce 
priveşte cele mai noi formate de fişiere şi alte aspecte complicate 
pe care le implică adesea derularea operaţiunilor complexe 
de traducere. SDL deţine o expertiză de peste 30 de ani în 
consolidarea capacităţilor pentru diferite tipuri de fişiere. Fie 
că vă ocupaţi de pagini întregi HTML pentru traducere, de un 
document Google Doc, de un document Word plin de modificări 
sau de o broşură completă în format InDesign IDML, traducătorii 
dvs. sunt echipaţi corespunzător cu Studio.

O componentă cheie a platformei lingvistice SDL, Studio 
reprezintă mediul ideal de productivitate în traduceri pentru 
toate nevoile dvs. Organizaţiile care generează pachete cu 
ajutorul soluţiilor SDL de management al traducerii, cum ar fi 
SDL WorldServer şi SDL TMS pot fi sigure că utilizatorii de Studio 
vor considera că este uşor să lucreze ca parte a platformei 
integrate cu legături active cu TM şi terminologia şi că este 
simplu să transmită rezultatul muncii lor.

Managementul fără efort al proiectelor

Proiectele mai mari de traduceri care folosesc multiple limbi 
străine sunt de asemenea bine administrate prin capacităţile 
de management de proiecte ale SDL Trados Studio. Crearea 
proiectelor din fişiere şi limbi multiple se face uşor şi cu Studio 
2017 puteți selecta acum limbile dvs. folosite recent. Crearea 
pachetelor de proiect cu fişiere, TM şi terminologie permite 
traducătorilor să se concentreze pe partea din proiect care 
le revine. În plus, valorificarea traducerilor din texte aprobate 
anterior reprezintă o caracteristică importantă, posibilă în SDL 
Trados Studio cu ajutorul comenzii PerfectMatch.

Colaborarea nu a fost niciodată mai uşoară

Pentru traduceri realizate în colaborare, Studio reprezintă punctul 
de acces pentru SDL Trados GroupShare. Cu ajutorul GroupShare, 
echipele dvs. de traducere pot împărţi proiectele şi mijloacele de 
traducere utilizând un spaţiu de lucru de colaborare care include 
documente, memorii de traducere, baze de date terminologice 
şi materiale de referinţă. Managerii de proiect pot să desemneze 
sarcini specifice pentru a-i anunţa pe membrii echipei prin email 
atunci când un proiect este pregătit pentru demarare şi când pot 
fi verificate fişierele. Toată lumea lucrează în timp real, utilizând 
cel mai nou set aprobat de mijloace, cum ar fi terminologia şi TM, 
pentru valorificarea la maxim a acestora şi pentru asigurarea celui 
mai înalt nivel de consecvenţă. Managerul de proiect va putea să 
monitorizeze în orice moment progresul realizat, fără întreruperi 
în procesul de traducere.
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Administraţi terminologia pentru 
consecvenţa mărcilor

Managementul terminologiei este esenţial pentru menţinerea 
unui mesaj consecvent despre companie, în acelaşi timp cu 
asigurarea unei traduceri exacte şi de bună calitate. O bază de 
date terminologică reprezintă o resursă lingvistică esenţială 
care poate fi administrată şi partajată cu ajutorul aplicației SDL 
MultiTerm, o componentă complet integrată a soluţiilor Studio 
şi GroupShare. Întreţinând şi distribuind terminologia aprobată 
puteţi asigura aplicarea termenilor corecţi în fiecare traducere.

Fiţi mai rapizi cu traducerile automate

Studio 2017 poate ajuta organizația dvs. să ducă traducerea 
automată la nivelul următor cu ajutorul motoarelor inovatoare de 
adaptare a MT „AdaptiveMT” care învață singure. Aceste motoare 
învață singure în mod inteligent din post-editări în timpul 
procesului de traducere, astfel încât rezultatele MT să fie specifice 
pentru stilul, conținutul şi terminologia din domeniu. Întreaga 
învățare de adaptare a MT „AdaptiveMT” este cumulativă, ceea 
ce reduce editările repetitive din rezultatele MT. Atunci când nu 
există nicio concordanță în TM, puteți să aveți încredere acum 
într-un motor de adaptare a MT „AdaptiveMT” care oferă 
un rezultat MT valoros. Bucurați-vă de costuri reduse, 
productivitatecrescută şi eforturi reduse cu această inovație de 
ultimă oră în domeniul traducerii automate.*

Pentru acces la traducerea automată în peste 100 de perechi de 
limbi, Studio oferă integrarea unitară cu ajutorul SDL Language 
Cloud, acolo unde organizația dvs. poate valorifica MT securizată, 
de înaltă calitate. Acesta este un serviciu complet flexibil pe bază 
de abonament, permițându-vă să beneficiați de acces imediat 
la motoarele generice şi la cele specifice acestui domeniu de 
activitate. Cu diverse pachete disponibile care sunt adaptabile 
pentru a vă satisface necesitățile, afacerea dvs. se poate bucura 
de beneficiile de productivitate ale post-editării.

Magazin de aplicaţii şi centru de dezvoltare 
pentru profesioniştii în domeniul limbilor 
străine

SDL AppStore este unic pentru SDL Trados Studio şi SDL 
MultiTerm. Această piaţă online oferă aplicaţii utile care pot 
fi descărcate pentru a facilita o gamă largă de procese de 
traducere, revizie şi management al terminologiei. Aceste aplicaţii 
pot include definiţii ale unor formate neobişnuite de fişiere, 
instrumente pentru manipularea memoriilor de traducere sau 
aplicaţii practice pentru realizarea multor sarcini obişnuite care 
altfel ar fi realizate manual.

SDL AppStore este de asemenea punctul de pornire pentru 
integrarea aplicaţiilor comerciale în Studio. Pe lângă gama largă 
de aplicaţii pe care utilizatorii de Studio o pot descărca şi utiliza 
gratis, există un SDK complet şi un set de API care însoţesc Studio 
şi MultiTerm care permit unui dezvoltator să creeze integrări 
complexe în sistemele sale de lucru, să scrie instrumente pentru 
îmbunătăţirea operaţiunilor interne şi automatizarea proceselor, 
să dezvolte tipuri obişnuite de fişiere şi inserturi pentru a accesa 
resursele externe.

Vizitaţi magazinul de aplicaţii la appstore.sdl.com

Oportunităţi de învăţare continuă

SDL oferă o varietate largă de opţiuni de pregătire. Cursuri de 
pregătire organizate, clipuri video online, seminarii online, ghiduri 
de utilizare şi documentaţii - toate acestea sunt disponibile pentru 
a ajuta organizaţia dvs. să menţină relaţiile de colaborare şi să fie 
la curent cu noutăţile.

O comunitate plină de viaţă pentru a vă 
ajuta

Alăturaţi-vă forumurilor comunităţii noastre şi primiţi ajutor 
când vă blocaţi în tehnologia noastră. Pe lângă faptul că puneţi 
întrebări şi discutaţi cu colegii despre utilizarea soluţiilor SDL 
de productivitate în traducere, aveţi de asemenea acces direct 
la personalul SDL. Acesta este locul unde vă garantăm că veţi fi 
auziţi.

Alăturaţi-vă forumurilor comunităţii SDL la community.sdl.com

Pentru mai multe informaţii despre SDL Trados Studio vizitaţi:
http://sdltrados.tech-lingua.hu/ro/produse_sdl/birouri_
companii

„SDL Trados Studio oferă stabilitatea, performanţa 
ridicată şi liniştea de care este nevoie în timpul 
procesului de traducere într-o companie. Acesta 
reprezintă o soluţie globală care declanşează 
întregul potenţial al celor mai recente tehnologii 
de traducere pe propriul dvs. computer”.
Stefan Gentz, tracom.de

* Momentan AdaptiveMT funcționează cu următoarele combinații de limbi: 
EN > DE, FR, NL, IT și SP
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