Az innováció jegyében.
Fordítson gyorsabban és
hathatósabban a fordítók számára
kínált világvezető számítógéppel
támogatott fordítási környezet
használatával!

SDL Trados Studio szabadúszó
fordítók számára
Növelje hatékonyságát több tartalom még tökéletesebb minőségben
történő fordításával. Az SDL Trados Studio egyetlen asztali alkalmazáson
belül kínál a nyelvi szakemberek számára komplett környezetet a fordítási
projektek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez, az egyezményes terminológia
használatához és a gépi fordítás nyújtotta előnyök kihasználásához.
A világviszonylatban több mint 225 000 fős szakembertáborral rendelkező
Studio választásával Ön a világ legnagyobb fordítói közösségének tagjává
válik.

Miért érdemes az SDL Trados Studio szoftvert
választania?
•

•

•
•
•

•

•

•

Végezzen el többet, kevesebb idő alatt: a fordításhoz, ellenőrzéshez
vagy terminológiakezeléshez szükséges minden eszköz
rendelkezésére áll.
Olyan innovatív funkciókkal növeli munkájának hatékonyságát,
mint például a prediktív szövegbevitel, az önállóan tanuló gépi
fordítómotorok (MT) és a minőségellenőrzés, illetve fejlett eszközökkel
segíti elő a fordítások ellenőrzését végző személyekkel való
együttműködést.
Kezelése könnyen elsajátítható, egyszerűen használható és a
munkafelület testreszabható.
Az előző munkák maximális újbóli felhasználásának köszönhetően
felgyorsítja a fordítást.
A Microsoft Wordtől kezdve a Google Docs formátumon át a
kifinomultabb formátumokig (pl. Adobe InDesign) gyakorlatilag az
összes használatos fájltípust támogatja, így bármilyen projekttel tud
dolgozni.
Az SDL AppStore portálon keresztül fordítási munkájának
hatékonyságát még tovább növelő és tevékenységét kiegészítő
alkalmazásokhoz férhet hozzá.
Ingyenes oktatóanyagok gazdag tárháza áll rendelkezésére, köztük
rendszeres webináriumok, oktatóvideók, blogok és kapcsolatépítési
lehetőségek.
Globális jelenlét – 38 országban több mint 55 irodával –, hogy mindig
elérhetőek legyünk.
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Fordítási memória a fordítások maximális
újbóli felhasználása érdekében
A fordítási memória (TM) az SDL Trados Studio lelke. A fordítási
memória hatékony adatbázis-technológia használatával
rögzíti és tárolja a lefordított tartalmat. Ez a tartalom később
újból felhasználható, és segítségével az új fordítási projektek
gyorsabban elkészíthetők. A Studio egyidejűleg több memória
használatát is lehetővé teszi, így saját munkájához a megbízója
által biztosított bármely TM-et társíthatja. A tartalom újbóli
felhasználása ily módon nemcsak a hatékonyságot növeli,
hanem elősegíti a következetes szóhasználatot és javítja a
fordítások minőségét is.

Új TM közvetlen létrehozása
Ha eddig még nem használt fordítási memóriát, korábban
lefordított dokumentumait az SDL Trados Studio programba
töltve egy új fordítási memóriát hozhat 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.
Tudta, hogy némely tartalom (pl. a műszaki
dokumentációk) esetén hasonló projekteknél a fordítás
akár 80%-a is gyakran újból felhasználható?

Innovatív TM-technológia
Alakítsa át fordítási memóriáinak működési módját az
upLIFT technológia használatával. Az upLIFT technológia két
forradalmian új funkciójának segítségével a lehető legtöbbet
hozhatja ki fordítási memóriáiból:
•

•

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 Ön megbízható
erőforrásainak felhasználásával intelligens módon javítja a
részleges egyezéseket.
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Dolgozzon 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.
Fordítási munkáját jelentősen meggyorsítják a következő
funkciók:
•

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 automatikus hibajavítást végző „AutoCorrect”, amely
ugyanúgy működik, mint a Microsoft Word esetében.

Ha fordítások lektorálásával foglalkozik, a Studio személyre
szabható megjelenítési szűrőkkel segíti, hogy a fordítás
különféle részeire összpontosíthasson.
A változások követése funkció ismerős lesz a Microsoft Office
felhasználók számára, mivel ugyanúgy működik, mint a
Microsoft Word esetében.
A program automatikusan felismeri a szójegyzékében szereplő
kifejezéseket és felajánlja a megfelelő fordítást.
Ha további információkat szeretne megtudni a Studio
időtakarékos funkcióiról, olvassa el az „SDL Trados Studio
– Jellemzők és funkciók” című kiadványt!

Tegye személyre szabottá a Studio
munkafelületét!
A modern és intuitív felhasználói kezelőfelületnek köszönhetően
a Studio használatával élmény a fordítás. A munkafelület
elemeinek egyszerű áthelyezésével a lehető leghatékonyabb
elrendezést hozhatja létre. Tetszés szerint az előnézet ablakot
egy külön monitoron is megjelenítheti, vagy a fordításszerkesztőt
a képernyő tetejére húzhatja.
Ha kívánja, az összes ablak egyszerűen visszaállítható az
alapértelmezett pozícióba. A különféle eszközök, parancsok
és segítségnyújtó erőforrások logikus csoportokba vannak
rendezve, így rögtön megtalálja azt, amire szüksége van, és
könnyebben dolgozhat. Még a szerkesztési nézet színeit is
személyre szabhatja, illetve a munkastílusának megfelelő
billentyűparancsokat is választhat.
Tegye még személyre szabottabbá szalagmenüjét minden
egyes nézetben, válogassa össze kedvenc funkcióit az egyes
fülek alatt, illetve adja hozzá a Gyorselérési eszköztárhoz a
leggyakrabban használt funkciógombokat!
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Dolgozzon bármilyen fájltípussal, fogadjon
munkát bármely megbízótól!
A Studio használatával egyetlen fájlt, illetve megbízója által
küldött fordítási csomagot is megnyithat fordításra, vagy
kapcsolódhat egy olyan fordítási projekthez is, amelyet az SDL
Trados GroupShare szerveren keresztül osztottak meg – amely
a fordítói csapatok tagjai számára készített fordítási erőforrások
megosztását szolgáló együttműködési munkaterület. Nem
számít, milyen munkával találja magát szembe – biztos lehet
abban, hogy a Studio minden forgatókönyv esetén megfelelő
támogatást nyújt, a nemrég megjelent fájlformátumok
támogatását is beleértve. 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 küldenek Önnek
fordításra, a Studio mindegyiket kezelni tudja. A beépített
SolidDocument karakterfelismerő technológiával rendelkező,
tökéletesített PDF szűrőnek köszönhetően még a szkennelt PDF
dokumentumokat is fel tudja dolgozni a Studio használatával.
Az SDL fordításkezelő megoldásokkal (pl. az SDL WordServer
és SDL TMS rendszerrel) generált csomagok teljes körű
támogatásának köszönhetően biztos lehet abban, hogy
zökkenőmentesen együtt tud működni az ezen technológiát
használó vezető nyelvi szolgáltató cégekkel és vállalatokkal.

Sohasem volt még ilyen könnyű az
együttműködés
Ha egy együttműködő fordítói csapat tagjaként dolgozik,
és fordítóirodáktól vagy vállalatoktól kap fordítási projekteket,
a Studio jelenti a kapcsolódási pontot az SDL Trados GroupShare
szerverhez. A GroupShare használatával ügyfelei projekteket és
fordítási erőforrásokat osztanak meg, a projektvezetők pedig
meghatározott feladatokat tudnak kijelölni az Ön számára,
melyet követően Önnek csak le kell töltenie a fájlokat és a
fordításra összpontosíthat. Nyugodtan végezheti munkáját,
nem kell attól tartania, hogy nem a legfrissebb fájlokat,
TM-eket vagy terminológiai adatbázist használja, mivel a
legutóbb jóváhagyott anyagokhoz fér hozzá.
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A maximálisan következetes szóhasználat
biztosítása érdekében használja a
jóváhagyott terminológiát!

A terminológiakezelés a következetes és jó minőségű fordítás
alapvető része. A terminológiai adatbázis egy kulcsfontosságú
nyelvi erőforrás, mely az SDL Trados Studio szoftvercsomag
szerves részét képező SDL MultiTerm modul segítségével
rendkívül könnyen használható.
A megrendelőtől kapott, általa jóváhagyott terminológiai
adatbázis alkalmazásával minden egyes fordítás esetében
biztosítani tudja a megfelelő kifejezések használatát. Ráadásul az
SDL MultiTerm modulnak köszönhetően mindig rendelkezésére
áll saját kifinomult terminológiakezelési alkalmazása – amely
messze túlmutat egy alapszintű szójegyzék létrehozásán.
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Dolgozzon gyorsabban a gépi fordítás
segítségével

A Studio 2017 önállóan tanuló AdpativeMT fordítómotorjai
segítségével magasabb szintre emelheti a gép fordítás
minőségét. Ezek a motorok intelligens módon, munkárólmunkára 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. Az
AdaptiveMT funkció tanulási folyamata kumulatív, melynek
köszönhetően a legritkábban kell ismételt javításokat végezni a
fordítómotor fordítási javaslatain. Mostantól személyre szabott,
értékelhető fordítási javaslatokra taníthatja saját AdaptiveMT
fordítómotorját, hogy még akkor is gyorsabban fordíthasson,
ha a program a TM-ben nem talál egyezést.*

„Több éve használom az SDL Trados Studio
programot, melynek segítségével napi szinten
több szót tudok lefordítani és ellenőrizni,
mint bármely más CAT-eszköz használatával,
mégpedig anélkül, hogy az a minőség rovására
menne. Különösen az AutoSuggest funkciót
szeretem, de a minőségellenőrzést és a
fordításellenőrzést segítő funkciók is tetszenek.
Egyszerűen időt takarítanak meg számomra.”
Claudia Alvis,
a Hispanic Languages fordítója
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
érhet el. Ez egy tökéletesen rugalmas, előfizetéses szolgáltatás,
ahol az Ön igényeihez igazodva különböző csomagok állnak
rendelkezésre, hogy a különféle általános és iparág-specifikus
fordítómotorokhoz történő közvetlen hozzáféréssel élvezhesse
az utószerkesztés biztosította hatékonyságnövekedés előnyeit.
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A fordítók alkalmazásáruháza
Az SDL AppStore egyedi kezdeményezés az SDL Trados
Studio esetében. Ez az on-line piactér hasznos Studio
és MultiTerm vonatkozású alkalmazásokat kínál, melyek
letöltésével számos fordítási, ellenőrzési és terminológiakezelési
munkafolyamatot végezhet el, illetve könnyíthet meg. Ezek
ritkábban használt fájlformátum-szűrőket és csomagelemző
eszközöket, illetve a szokásos feladatok végzését segítő egyéb
praktikus alkalmazásokat foglalhatnak magukban. Az SDL
AppStore kiindulási pontként szolgál a Studio vagy MultiTerm
modulokhoz való saját alkalmazások készítéséhez is. Egy
teljes szoftverfejlesztői csomag (SDK) áll rendelkezésre azon
fejlesztők számára, akik jelentkeznek az SDL AppStore fejlesztői
programjába.
Látogasson el az alkalmazásáruházba: appstore.sdl.com

Folyamatos tanulási lehetőségek
Az SDL Trados Studio választása csak a kezdet a velünk
folytatott utazás során. Az SDL oktatóanyagok széles választékát
kínálja annak érdekében, hogy Ön a legjobbat hozhassa ki
szoftverünkből. Akár kezdő, akár gyakorlott Studio felhasználó,
számos kézenfekvő erőforrást kínálunk. Ingyenes oktatóvideók,
webináriumok, használati útmutatók és tanulmányok állnak
rendelkezésre, melyek segítségével kapcsolatban maradhat
velünk, illetve naprakészen tarthatja tudását. Abban a
pillanatban, amikor elindítja a Studio programot, az üdvözlő
képernyőn a kezdő lépéseket bemutató hasznos tartalmak
jelennek meg.

Aktív közösség nyújt segítséget
Csatlakozzon közösségi fórumainkhoz és kérjen segítséget,
amikor csak elakad technológiánk használata során. Azon
túl, hogy kérdéseket tehet fel és értekezhet fordítótársaival
az SDL fordítási hatékonyságot növelő megoldásairól, az SDL
szakembereit is közvetlenül elérheti. Ez az a hely, ahol biztosan
meghallgatásra talál.
Csatlakozzon az SDL közösségi fórumaihoz a
community.sdl.com weboldalon!
Ha többet szeretne megtudni az SDL Trados Studio
programról, látogasson 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 látogasson el honlapunkra vagy keressen elérhetőségeink bármelyikén.
www.tech-lingua.hu
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