
SDL Trados Studio 2017 alkalmazások 

Az SDL Trados Studio 2017 piacvezető fordítástámogató technológia 
számos olyan eszközt és alkalmazást tartalmaz, melyek segítségével a 
szakfordítók, nyelvi szolgáltatók és vállalatok hatékonyabban végezhetik 
munkájukat. Ezek az alkalmazások a következők:

Az SDL Trados Studio 2017 a szoftvercsomag legfőbb 
alkalmazása, amely egyetlen hatékonyan működő 
megoldáson belül kínál a nyelvi szakemberek számára 
komplett környezetet a fordítások teljesítéséhez és 
ellenőrzéséhez, a fordítási projektek kezeléséhez, a 
vállalati terminológia szervezéséhez és a gépi fordítás 
nyújtotta előnyök kihasználásához.

Az SDL MultiTerm 2017 a terminológiakezelésért felelős 
modul, amely az SDL Trados Studio 2017 szerves részét 
képezi és lehetővé teszi, hogy a fordítási környezeten 
belül kezelhesse terminológiai adatbázisait (bejegyzéseket 
adhasson hozzá, alkalmazhassa és szerkeszthesse azokat). 
A fordítás során a jóváhagyott terminológiát alkalmazva 
a nyelvi szakemberek magas szintű konzisztenciát tudnak 
biztosítani és kiváló minőségű fordításokat tudnak 
készíteni.

Az SDL Language Cloud gépi fordítás nagyszerű 
lehetőséget biztosít a fordítók számára, hogy 
utószerkesztési feladataikhoz megbízható, kiváló 
minőségű gépi fordítást alkalmazzanak. Közvetlenül 
a Studio 2017 kezelőfelületén keresztül férhet 
hozzá különféle általános és iparág-specifikus 
fordítómotorokhoz, de akár saját, személyre szabott 
fordítómotor betanítására is lehetősége van. A 
Studio 2017 egyik újdonsága a Language Cloud 
platformon keresztül elérhető újgenerációs AdaptiveMT. 
Ezek a motorok intelligens módon, 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.

 

SDL Trados Studio 2017

SDL MultiTerm 2017

SDL Language Cloud

Az innováció jegyében.
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Néhány példa a népszerű alkalmazások közül:

Web Lookup!

A forrás- vagy célnyelvi szegmensben egy szövegrészt kijelölve 
egyszerűen, közvetlenül a Studio-ból indíthat internetes 
keresést a kijelölt szövegrészre vonatkozóan.

Glossary Converter

Kényelmesen, egyszerű drag & drop módszerrel alakíthatja át a 
MultiTerm és egyéb terminológiai adatbázis formátumokat.

TermExcelerator 

Adja hozzá egyszerű Excel szójegyzékeit közvetlenül, 
konvertálás nélkül Studio projektjeihez.

Az SDL Trados Studio 2017 programban az SDL 
AppStore on-line piactérről letölthető számos alkalmazás 
használható, melyek segítségével egy sor fordítási, 
ellenőrzési és terminológiakezelési munkafolyamatot 
végezhet el, illetve könnyíthet meg. 

Alkalmazások letöltésével még személyre szabottabbá 
teheti Studio-ját. Számos alkalmazás közül válogathat, a 
következő kategóriákban: 

• Fájlszűrők és fájlkonvertálók

• Folyamatok automatizálása és irányítása

• Fordítási memória

• Automatizált fordítás

• Terminológia

• Referencia

Látogasson el az alkalmazásáruházba:
appstore.sdl.com

SDL AppStore

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

www.tech-lingua.hu
TECH-LINGUA BT., hivatalos SDL Trados partner
E-mail: trados.sales@tech-lingua.hu; Telefon/Fax: 06-22/792 959
8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 3, III/11.

Tudta? Olvassa el az SDL.com weboldalon, miért használ SDL megoldást a világ 100 vezető márkájának 79 képviselője, és kövesse az SDL-t a Twitter-en,  
a LinkedIn-en, a Facebook-on és a translationzone.com weboldalon.
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