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Új élmény – tökéletesebb eredmény

A felhasználói élmény szem előtt tartásával megtervezett 
Studio 2019 újfajta módon vezeti be az új felhasználókat a 
szoftver használatába, ami a hatékonyság új dimenzióit nyitja 
meg a fordítói csapat tagjai számára és segít, hogy Ön minden 
eddiginél jobb minőségben készíthesse el fordításait. 

Miért érdemes 
frissítenie az 
SDL Trados Studio 
2014-es verzióról az 
SDL Trados Studio 
2019-es verzióra?



Miért érdemes frissítenie az 
SDL Trados Studio 2014-es verzióról az 

SDL Trados Studio 2019-es verzióra?

Egyszerűbb hozzáférés az éppen szükséges dolgokhoz

Nem számít, hogy csak most kezdett hozzá a Studio felfedezéséhez vagy gyakorlott 
felhasználó, a Studio 2019 használatával egyszerűbben és könnyebben férhet hozzá a 
beállításokhoz és funkciókhoz, valamint a funkciók használatát segítő információkhoz, 
melynek köszönhetően a lehető leghatékonyabban végezheti munkáját.

Egyértelmű útmutatás, igény szerint

A Studio 2019 a megnyitása pillanatától kezdve végigvezeti Önt az egyes területeken, 
tippek és trükkök ismertetésével, valamint oktatóvideókkal segítve a szoftver 
használatának kezdőlépéseit. A könnyen hozzáférhető ismeretanyagnak köszönhetően 
nem kell kilépnie a Studio modulból egy-egy információ megszerzéséhez. 
Megtanulhatja, hogyan dolgozhat hatékonyan a Studioval és könnyen elsajátíthatja 
az egyes funkciók használatát – mindezt saját tempójában.

Ahogy egyre inkább elmélyül a Studio megismerésében, az új funkciókat is egyre 
magabiztosabban használhatja, míg a Studion belül bármikor elérhető tippek 
segítségével újabb és újabb funkciókat fedezhet fel, ami a kezdő felhasználók 
mellett a haladó felhasználók számára is nagy segítséget jelent.

Tökéletesebb navigáció

A személyre szabható Advanced Display Filter (Haladó megjelenítési szűrő) funkció 
segítségével könnyedén navigálhat a dokumentumokban – több szűrő alkalmazásával 
a kívánt részekre összpontosíthat, a szegmensek könyvjelzőzésével pedig egy későbbi 
időpontban gyorsan megtalálhatja azokat. Amikor újra megnyit egy projektet, a kurzor 
automatikusan a legutóbb szerkesztett szegmensre ugrik, ami hatékonyabb fordítási és 
ellenőrzési folyamatot tesz lehetővé.

A szalagmenü az egyéni igényekhez igazítható, így közvetlenül a leggyakrabban 
használt funkcióra tud lépni, ami egyértelműbb, személyre szabottabb használatot 
tesz lehetővé.

Újgenerációs hatékonyság

A hatékonyabb munka és a manuális feladatokra fordított idő megtakarítása javítja 
a felhasználói élményt. A Studio 2019 által bevezetett új funkciók felgyorsítják a 
projektek létrehozását és kezelését, valamint a fordítás folyamatát.

Gördülékeny projektvezetés

A Studio 2019 új projektvarázslója lehetővé teszi, hogy sablon alapján gyorsan, 
mindössze egyetlen lépésben hozzon létre projektet, illetve összetettebb projektek 
esetén a „metro-típusú” folyamatsáv lépéseire kattintva könnyen a kívánt beállításhoz 
ugorhat. Így akár rendelkezik projektsablonnal, akár egy új, egyedi projektet kell 
létrehoznia, most sokkal kevesebb kattintással és akár 32%-kal is gyorsabban teheti 
ezt meg.*

A Studio 2019-cel könnyen és gyorsan lehet új fordítást vagy referenciafájlokat 
hozzáadni, illetve frissíteni a projektekben a már meglévő fájlokat, ami most akár 
82%-kal rövidebb idő alatt is teljesíthető!* Csak válassza ki az új fájlt és a Studio a 
feldolgozás teljes egészét elvégzi a háttérben, zökkenőmentessé téve a projektekkel 
kapcsolatos változtatásokat.

Mondja meg a Studionak, 
mit szeretne tudni 

Új Tell Me (Mondd meg) technológiánknak 
köszönhetően a Studio 2019 meggyorsítja 
a megfelelő funkció megtalálását, illetve 
töredékére csökkenti a beállítások eléréséhez 
szükséges időt. Csak írjon be egy szót vagy 
kifejezést és a Studio intelligens javaslatokat 
tesz olyan parancsokra, opciókra és 
beállításokra vonatkozóan, amelyeket Ön 
esetleg el szeretne érni. Egy-egy javaslatra 
kattintva közvetlenül az adott funkcióhoz/
beállításhoz navigálja a program – így rögtön 
hozzáférhet ahhoz, amire éppen szüksége van. 

700 funkciójával és 1300 beállításával a Studio 
egy igen hatékony eszköz, így Ön akár kezdő, 
akár gyakorlott Studio felhasználó, ezzel az 
azonnali hozzáféréssel megtakaríthatja azt 
az időt, amit a menüpontok és a beállítások 
közötti navigálással töltene.

*SDL-tesztelés közben
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Használja ki maximálisan fordítási memóriáit az upLIFT funkció segítségével
A Studio 2019 transzformatív upLIFT Fragment Recall technológiája automatikusan 
kiváló minőségű mondatrész szintű egyezéseket kínál a TM-ből, így minden eddiginél 
egyszerűbben és nagyobb mértékben hasznosíthatja a fordítási memóriákat – mindezt 
kevesebb idő és erőkifejtés mellett, és abban a meggyőződésben, hogy bármely 
forgatókönyv esetén kiváló minőségű fordítási javaslatokat kap.

Csökkentse a fordítási munkára fordított költséget és időt az upLIFT Fuzzy Repair 
funkció segítségével, amely az Ön megbízható fordítási erőforrásait intelligens módon 
használva a fordítási javaslatok szerkesztésekor még kevesebb erőkifejtést igényel, 
és a lehető legjobb részleges egyezéseket eredményez.

Adaptív gépi fordítás 

Ne vesztegesse az időt azzal, hogy a gépi fordítómotor fordítási javaslataiban újra 
és újra ugyanazokat a hibákat javítgatja – AdaptiveMT* fordítómotorjaink 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, értékes fordítási 
javaslatokra taníthatja saját gépi fordítómotorját, és még akkor is gyorsabban fordíthat, 
ha a program a TM-ben nem talál egyezést.

AutoSuggest 2.0

Takarítson meg időt a billentyűleütések számának csökkentésével és végezze el 
munkáját minden eddiginél gyorsabban az AutoSuggest 2.0 segítségével. Merítsen 
a fordítási javaslatok gazdagabb tárházából: gépi fordítómotorok által javasolt teljes 
kifejezésekből; konkordanciakeresési eredményekből és részleges egyezésekből; vagy a 
csatolt fordítási memóriából (TM) érkező upLIFT Fragment Recall eredményekből. 
Az AutoSuggest funkció már a kínai, a koreai és a japán nyelvet is támogatja.

Sortörés mentén elválasztott szegmensek összevonása

A Studio 2019 lehetővé teszi, hogy akár a sortörések mentén elválasztott szegmenseket 
is összevonja, így biztosítva a fordítási egységek kiváló minőségét, valamint a fordítási 
folyamat optimalizálását.

Garantáltan kiváló minőség

A fordítások kiváló minősége a határidőre és a költségekre gyakorolt egyre nagyobb 
nyomás mellett is elsőbbséget élvez. A Studio 2019 egyszerű módszereket kínál a 
kiváló minőségű fordítások biztosításához, így Ön a kívánt minőséget magabiztosan, 
a dolgokat kézben tartva érheti el. 

Nyelvspecifikus minőségellenőrzés

Minden nyelvnek megvannak a sajátosságai, így gyakran felesleges egy-egy projektben 
az összes nyelvpárra vonatkozó globális beállításokat végezni. A Studio 2019 esetében 
hatékonyan kezelhetők a nyelvekre jellemző sajátosságok (írásjelek, számok, 
szójegyzékek és reguláris kifejezések, finomhangolási beállítások stb.), amivel minden 
nyelv esetében precízebb QA ellenőrzési eredmények, illetve tökéletesebb minőségű 
fordítások érhetők el. 

A legújabb fájlformátumok 
támogatása

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

• új Microsoft Office fájlformátum szűrők,
a beágyazott tartalmak kezelésével
és a Word fájlok (köztük a Google
dokumentumok) tökéletesebb kezelésével

• 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
• Microsoft Visio 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.

*Az AdaptiveMT funkció korlátozott 
nyelvpárokban érhető el. A támogatott 
nyelvpárok ide kattintva tekinthetők meg.

https://www.sdltrados.com/products/language-cloud/language-pairs.html
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Automatikus hibajavítás

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.

Tökéletesebb fordítási memória (TM) kezelés

A Studio 2019 több lehetőséget és funkciót kínál a Translation Memories Editor 
(fordítási memória szerkesztő) nézeten belül: oldalanként 1000 fordítási egység 
jeleníthető meg, illetve közvetlenül a megnyitott TM egy adott vagy utolsó oldalára 
lehet lépni, ami azt jelenti, hogy gyorsabban végezhető a TM-ek rendezése, valamint 
a fordítások módosítása, frissítése. Így kevesebb időbe kerül, hogy legértékesebb 
erőforrásait a legfrissebb, legprecízebb fordításokkal mindig naprakészen tartsa.

A lektorok gyakran inkább a végleges, lefordított dokumentummal szeretnek dolgozni. 
Most a célnyelvi dokumentumban végzett változtatások a Studioba importálhatók, 
így a további hibák kivédése és a TM kiváló minőségének megőrzése érdekében 
könnyedén frissíteni tudja fordítási memóriáját a legfrissebb módosításokkal.

SDL MultiTerm 2019: apró részletek, következetes fordítások 

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. 

Megújult felhasználói kezelőfelület és átláthatóbb terminológiahasználat 
– a terminológiai előzmények és a terminológiai bejegyzések teljes körűen 
megjeleníthetők, illetve korlátlanul görgethetők, továbbá a terminológiakezelő 
környezetek elmenthetők és később – az egyedi beállításokkal együtt – 
egyetlen egérkattintással előhívhatók. 

A MultiTerm 2019 egy új alapértelmezett szerkesztési elrendezést és ellenőrzési 
ablakot 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.

Rugalmas és biztonságos együttműködés

A Studio 2019 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 fordításmenedzsmenthez SDL WorldServert vagy SDL TMS rendszert használó 
lokalizációs csapatok az SDL Trados Studio 2019 verzióval dolgozva zökkenőmentesebb 
munkamenetet is élvezhetnek. 
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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, Arany János u. 19., I/1.

Tudta? Olvassa el az sdl.com weboldalon, miért használják az SDL megoldást a világ vezető márkái, és kövesse az 
SDL-t a Twitter-en, a LinkedIn-en, a Facebook-on, a YouTube-on, a Google+-on és az sdltrados.com weboldalon.

Copyright © 2018 SDL plc. és TECH-LINGUA Bt. – Minden jog fenntartva. Az SDL név és logó, valamint az SDL termék- és szolgáltatásnevek az SDL plc, illetve leányvállalatainak 
védjegyei, melyek közül némelyik regisztrálva lehet. Minden egyéb termék- vagy szolgáltatásnév a vonatkozó tulajdonosok tulajdonát képezi.

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. 

További információkat szeretne 
megtudni?

Ha többet szeretne megtudni az SDL Trados 
Studio programról, látogasson el a 
TECH-LINGUA weboldalára!

http://www.tech-lingua.hu
https://www.sdl.com/
https://twitter.com/sdltrados?lang=en
https://www.linkedin.com/showcase/sdl-trados-studio
https://www.facebook.com/sdltrados/
https://www.youtube.com/user/sdltrados
https://plus.google.com/+sdltradosstudio%20
https://www.sdltrados.com/
http://sdltrados.tech-lingua.hu/sdl_termekek

