Az innováció jegyében.
Fordítsanak gyorsabban és
hathatósabban a fordítók, lektorok
és projektvezetők számára kínált
világvezető számítógéppel
támogatott fordítási környezet
használatával!

SDL Trados Studio Professional
nyelvi szolgáltatók és vállalatok
számára
Növeljék hatékonyságukat és vértezzék fel vállalkozásukat a fordítások
legmagasabb elvárásoknak is megfelelő kezelésével. A SDL Trados Studio
Professional komplett környezetet kínál a nyelvi szakemberek számára a fordítások
teljesítéséhez és ellenőrzéséhez, a fordítási projektek kezeléséhez, a vállalati
terminológia szervezéséhez és a gépi fordítás nyújtotta előnyök kihasználásához.
Amennyiben az Önök szervezete a világviszonylatban több mint 225 000 fős
felhasználói táborral rendelkező Studio szoftvert választja, a világ legnagyobb
fordítói közösségéhez csatlakozik.

Miért érdemes az SDL Trados Studio Professional
szoftvert választaniuk?
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

A fordításhoz, a terminológiakezeléshez és a projektvezetéshez szükséges
minden eszköz egy helyen megtalálható.
Olyan innovatív funkciókkal növeli munkájuk hatékonyságát, mint például
a prediktív szövegbevitel, az önállóan tanuló gépi fordítómotorok (MT) és a
minőségellenőrzés; fejlett eszközökkel segíti a fordítások ellenőrzését végző
személyekkel való együttműködést; automatikus varázslókkal és jelentésekkel
járul hozzá a hatékony projektvezetéshez.
Az egyedi igényeknek megfelelően személyre szabható munkafelülettel
rendelkező szoftver kezelése könnyen elsajátítható, egyszerűen használható.
A Microsoft Wordtől kezdve a Google Docs formátumon át a kifinomultabb
formátumokig (pl. Adobe InDesign) gyakorlatilag az összes használatos
fájltípust támogatja, így bármilyen projekttel tudnak dolgozni.
Hatékony eszközöket kínál a korábbi fordítási projektek teljes mértékű újbóli
felhasználásához.
Fejlett megoldásokkal segíti a szakemberekkel vagy lektorokkal történő
együttműködést, akik a fordítások ellenőrzéséhez a Microsoft Word
alkalmazást is használhatják.
Gyakorlott szakemberekből álló technikai támogatást nyújtó csapat segíti
munkájukat.
Az SDL AppStore platformon keresztül olyan alkalmazásokhoz férhetnek
hozzá, melyek egyedi igényeik kielégítése érdekében kibővítik az
alapfunkciókat, illetve az API-kon keresztül mély integrációt és személyre
szabhatóságot biztosítanak.
A szoftver egy széleskörű megoldás része, amely a technológia megosztását
és a gépi fordítást is magában foglalja.
Oktatóanyagok gazdag tárháza áll rendelkezésükre, köztük rendszeres
webináriumok, oktatóvideók, blogok és kapcsolatépítési lehetőségek.
Globális jelenlét – 38 országban több mint 55 irodával.
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Fordítási memória a maximális hatékonyság
elérése jegyében
A Studio megoldás középpontjában egy hatékonyan működő
fordítási memória (TM) áll. A fordítási memória rögzíti és tárolja a
lefordított tartalmat, amely később újból felhasználható és ezáltal
az új fordítási projektek gyorsabban teljesíthetők. Ily módon óriási
hatékonyságnövekedés érhető el, különösen olyan esetekben, amikor a
szövegben sok az ismétlődés.
Amennyiben az Önök szervezete kiszervezi a fordítást, a Studio
segítséget nyújt saját fordítási memóriájuk kezelésében és naprakészen
tartásában. Ezzel a megoldással jelentősen lecsökkenthető a
lokalizálás összköltsége és tökéletesen ellenőrzésük alatt tudják tartani
fordításaikat, melyek fontos szellemi tulajdont jelentenek.
Másrészt, ha az Önök szervezete saját fordítócsapattal rendelkezik,
vagy Önök is egy fordítóirodát üzemeltetnek, iparág-vezető
fordítástámogató szoftverünk használatával biztosítani tudják, hogy
fordítói csapatuk és projektvezetőik maximális hatékonysággal
működjenek.

Tudták, hogy némely tartalom (pl. a műszaki
dokumentációk) esetén hasonló projekteknél a
fordítás akár 80%-a is gyakran újból felhasználható?

Innovatív TM-technológia
Alakítsák át fordítási memóriáik működési módját az upLIFT
technológia használatával. Az upLIFT technológia két forradalmian
új funkciójának segítségével a lehető legtöbbet hozhatják ki fordítási
memóriáikból:
•

•

Az upLIFT Fragment Recall funkció automatikusan intelligens,
mondatrész szintű egyezéseket nyer ki a fordítási memóriából,
amikor a program az adott szegmensre vonatkozóan csak
„részleges egyezést” talál, vagy egyáltalán nem talál egyezést.
Az upLIFT Fuzzy Repair funkció az Önök megbízható
erőforrásainak felhasználásával intelligens módon javítja a
részleges egyezéseket.

Dolgozzanak minden eddiginél gyorsabban!
A hatékonyan működő fordítási memória motoron túl a Studio számos
olyan innovatív funkciót és eszközt kínál, melyek segítségével csapatuk
még gyorsabban dolgozhat. A fordítási folyamat jelentősen, akár 100%kal is felgyorsul, ami olyan innovatív funkcióknak köszönhető, mint
például:
•
az „SDL AutoSuggest” funkcióként ismert prediktív szövegbevitel,
amely akár 20%-kal is megnövelheti a hatékonyságot;
•
a betűstílusok automatikus beillesztése, illetve a „QuickPlace”
funkció;
•
a minőségellenőrzés funkció, amely felhívja a figyelmet a
lehetséges hibákra;
•
az „AutoCorrect” (automatikus hibajavítás), amely ugyanúgy
működik, mint a Microsoft Word esetében.

A Studio programot használó lektorok kihasználhatják a személyre
szabható megjelenítési szűrők nyújtotta segítséget, melynek
köszönhetően a fordítás különféle részeire tudnak összpontosítani.
A Microsoft Word alkalmazást használók tapasztalni fogják, hogy a
Word dokumentumban szereplő megjegyzések a fájl Studioban való
megnyitását követően is megjelennek. Ennek köszönhetően a csapat
minden egyes tagja zökkenőmentesen együtt tud működni, mivel
pontosan látják, hogy a munkafolyamat során milyen változtatások
történtek. Továbbá az ellenőrzési folyamat is gördülékenyebben megy.

Ha további információkat szeretnének megtudni a
Studio időtakarékos funkcióiról, olvassák el az „SDL
Trados Studio – Jellemzők és funkciók” című kiadványt!

Új TM közvetlen létrehozása
Ha eddig fordítási memória használata nélkül dolgoztak, korábban
lefordított dokumentumaikat a Studio programba töltve egy új
fordítási memóriát hozhatnak létre. A hatékony szövegszinkronizálási
technológia automatikusan társítja a forrásszöveget a lefordított
tartalommal.
Az új fordítási memória egyszerűen létrehozható. Töltsék fel a
forrásdokumentumot és a fordítást tartalmazó fájlt, és a Studio
automatikusan szinkronizálja azokat, hogy új projektjükhöz egy
TM-et hozzon létre.

Tegyék személyre szabottá a Studio
munkafelületét!
A Studio felhasználói kezelőfelülete modern, intuitív és ismerős lesz
mindenki számára, aki a Microsoft Office alkalmazással is dolgozik.
A munkafelület a leghatékonyabb elrendezés érdekében egyszerűen
testreszabható. A felhasználók az előnézet ablakot tetszés szerint
egy külön monitoron is megjeleníthetik, vagy a fordításszerkesztőt
a képernyő tetejére húzhatják. A különféle eszközök, parancsok és
segítségnyújtó erőforrások logikus csoportokba vannak rendezve,
hogy rögtön megtalálhassák azt, amire szükségük van. Mindegyik
ablak egyszerűen alapértelmezett pozícióba állítható.
A szalagmenüt minden egyes nézetben még személyre szabottabbá
tehetik, összeválogathatják kedvenc funkcióikat az egyes fülek alatt,
illetve hozzáadhatják a Gyorselérési eszköztárhoz a leggyakrabban
használt funkciógombokat.
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Dolgozzanak együtt bármely ügyféllel,
kezeljenek bármilyen projektet!
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Sohasem volt még ilyen könnyű az
együttműködés

A Studio választásával biztosak lehetnek abban, hogy a legfrissebb
fájlformátumokat és a komplex fordítási folyamatok által igényelt
bonyolultabb feladatokat is kezelni tudják. Az SDL a különféle
fájltípusok támogatását illetően több mint 30 éves gyakorlattal
rendelkezik. Nem számít, hogy HTML fájl formájában egy egész
weboldalt, egy Google Doc anyagot, vagy egy megjegyzésekkel
teletűzdelt Word dokumentumot, esetleg egy InDesign IDML
formátumban tárolt teljes prospektust kell lefordítani, az SDL Trados
Studio használatával fordítóik megfelelő eszközarzenállal rendelkeznek.
A Studio az SDL nyelvi platform központi komponenseként ideális
fordítási hatékonyságot növelő környezetet biztosít bármilyen igény
esetén. Azok a szervezetek, amelyek SDL fordításkezelő megoldásokkal
(pl. az SDL WordServer és SDL TMS rendszerrel) generálnak
csomagokat, biztosak lehetnek abban, hogy a központi TM-hez és
terminológiai adatbázishoz történő valós idejű hozzáférésnek és a
munka egyszerű visszaküldési módjának köszönhetően a Studio
felhasználók egyszerűnek fogják találni az integrált platform részeként
végzett munkát.

Gördülékeny projektvezetés
A több nyelvkombinációt tartalmazó, nagyobb fordítási projektek az
SDL Trados Studio projektvezetési funkcióinak köszönhetően szintén
jól kezelhetők. A több fájlt és nyelvet tartalmazó projekt is egyszerűen
létrehozható, a Studio 2017 pedig most a legutóbb használt nyelvek
kiválasztását is lehetővé teszi. A fájlokat, TM-eket és terminológiai
adatbázisokat tartalmazó projektcsomagok létrehozásával a fordítók
a teljes projekt rájuk eső részére összpontosíthatnak. Ráadásul az SDL
Trados Studio egyik fontos tulajdonsága, hogy a PerfectMatch funkció
használatával az előzőleg jóváhagyott tartalom felhasználásával tudják
a fordítást elkészíteni és annak minőségét javítani.

Ha azt szeretnék, hogy a fordítás során a csapat tagjai
együttműködjenek, a Studio jelenti a kapcsolódási pontot az SDL Trados
GroupShare szerverhez. A GroupShare használatával fordítási csapatuk
tagjai egy együttműködési munkaterületen keresztül oszthatják meg a
fordítási projekteket és erőforrásokat, azaz a dokumentumokat, fordítási
memóriákat, terminológiai adatbázisokat és referenciaanyagokat.
A projektvezetők meghatározott feladatokat tudnak kijelölni a
csapat tagjai számára, melyet követően a rendszer automatikus
e-mailben értesíti az egyes tagokat, hogy a munka fordításra kész és
a fájlok letölthetők. Az előző fordítások maximális felhasználása és a
legmagasabb szintű konzisztencia biztosítása érdekében mindenki
valós időben dolgozik, a legutóbb jóváhagyott erőforrások – azaz
terminológiai adatbázisok és TM-ek – használatával. A projektvezető
minden egyes ponton képes ellenőrizni a munka előrehaladását, ami
azt jelenti, hogy a fordítási folyamat nem szakad meg.
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„Az SDL Trados Studio a vállalati fordítási
munkafolyamatok által megkívánt masszív és
hatékony teljesítményt, valamint megbízhatóságot
biztosítja. Egy komplex megoldás, amely a
legújabb fordítási technológiák teljes tárházát
bocsátja rendelkezésére számítógépén.”
Stefan Gentz, tracom.de

Terminológiakezelés a márkaimázs
megőrzése jegyében
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Az alkalmazásáruház és a nyelvi szakemberek
fejlesztési központja
Az SDL AppStore egyedi kezdeményezés az SDL Trados Studio és SDL
MultiTerm esetében. Ez az on-line piactér hasznos alkalmazásokat kínál,
melyek letöltésével számos fordítási, ellenőrzési és terminológiakezelési
munkafolyamatot végezhetnek el, illetve könnyíthetnek meg. Ezek
az alkalmazások ritkábban használt fájlformátum-szűrőket, fordítási
memória kezelő eszközöket, illetve az egyébként manuálisan végzett,
szokásos feladatok teljesítését segítő egyéb praktikus alkalmazásokat
foglalnak magukban.

A terminológiakezelés alapvető fontosságú a vállalatok következetes
kommunikációja, valamint a kiváló minőségű és precíz fordítás
biztosítása érdekében. A terminológiai adatbázis egy kulcsfontosságú
nyelvi erőforrás, mely a Studio szoftvercsomag és a GroupShare
megoldások szerves részét képező SDL MultiTerm modul segítségével
rendkívül könnyen kezelhető és megosztható. A jóváhagyott
terminológiai adatbázis naprakészen tartásával és kiküldésével minden
egyes fordítás esetében biztosítani tudják a megfelelő kifejezések
használatát.

Az SDL AppStore kiindulási pontként szolgál az üzleti alkalmazások
Studioval történő integrálásához is. A Studio felhasználók által
ingyenesen letölthető és használható alkalmazások széles
tárházán túl egy komplett szoftverfejlesztő csomag (SDK),
valamint a Studio és a MultiTerm modulhoz kapcsolódó API-k
sorozata áll a fejlesztők rendelkezésére, hogy a szoftvert saját
üzleti rendszereikbe integrálhassák, eszközöket írhassanak a
belső munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tételéhez és az
egyes eljárások automatizálásához, illetve egyedi fájltípusokat és
plugineket fejleszthessenek a külső erőforrásokhoz történő hozzáférés
elősegítésére.

Gyorsuljanak fel a gépi fordítás segítségével!

Látogassanak el az alkalmazásáruházba: appstore.sdl.com

A Studio 2017 önállóan tanuló AdpativeMT fordítómotorjai
segítségével magasabb szintre emelhetik a gépi fordítás minőségét.
Ezek a motorok a fordítási folyamat során intelligens módon,
önállóan tanulnak az általuk ajánlott fordítási javaslatokon végzett
javításokból, így a későbbiekben az Önök stílusához, tartalmához és
terminológiájához igazodó fordítási javaslatokat adnak. Az AdaptiveMT
funkció tanulási folyamata kumulatív, melynek köszönhetően a
legritkábban kell ismételt javításokat végezni a fordítómotor fordítási
javaslatain. Mostantól értékelhető fordítási javaslatokra taníthatják
az AdaptiveMT fordítómotorokat, hogy még akkor is gyorsabban
fordíthassanak, ha a program a TM-ben nem talál egyezést. A gépi
fordítás legújabb innovációjának segítségével most kevesebb
erőbefektetés mellett csökkenthetik költségeiket, illetve növelhetik
hatékonyságukat.*

Folyamatos tanulási lehetőségek

Annak érdekében, hogy a gépi fordítás több, mint 100 nyelvpárban
elérhető legyen, a Studio zökkenőmentes együttműködést biztosít
az SDL Language Cloud platformmal, ahol biztonságos, kiváló
minőségű gépi fordítómotorokat érhetnek el. Ez egy tökéletesen
rugalmas, előfizetéses szolgáltatás, ahol különféle általános és iparágspecifikus fordítómotorokhoz férhetnek hozzá közvetlenül. Többféle
különböző igényekhez méretezett csomag áll rendelkezésre, hogy
az Önök vállalkozása is élvezhesse az utószerkesztés biztosította
hatékonyságnövekedés előnyeit.

Az SDL a tanulási lehetőségek széles választékát kínálja. Szervezett
tanfolyamok, online videók, webináriumok, használati útmutatók
és tanulmányok állnak rendelkezésre, melyek segítségével az Önök
szervezete kapcsolatban maradhat velünk, illetve naprakészen
tarthatja tudását.

Aktív közösség nyújt segítséget
Csatlakozzanak közösségi fórumainkhoz és kérjenek segítséget,
amikor csak elakadnak technológiánk használata során. Azon túl,
hogy kérdéseket tehetnek fel és értekezhetnek fordítótársaikkal az
SDL fordítási hatékonyságot növelő megoldásairól, az SDL
szakembereit is közvetlenül elérhetik. Ez az a hely, ahol biztosan
meghallgatásra találnak.
Csatlakozzanak az SDL közösségi fórumaihoz a community.sdl.com
weboldalon!

Ha többet szeretnének megtudni az SDL Trados Studio
programról, látogassanak el a Tech-Lingua weboldalára!
*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.

További információkért, megrendelésért és tanácsadásért látogassanak el honlapunkra vagy keressenek 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.
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