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Experienţă nouă. Rezultate mai bune.

SDL Trados Studio, cel mai popular instrument CAT din domeniu 
a evoluat pentru a vă aduce o experienţă nouă.

Proiectat cu o experienţă a utilizatorului la bază, Studio 2019 transformă modul în care noii utilizatori devin 
funcţionali, ajută utilizatorii experimentaţi să beneficieze la maxim de cele mai puternice caracteristici, 
asigură niveluri noi de productivitate pentru întreaga echipă de traducere și facilitează furnizarea unei calităţi 
incomparabile a traducerilor dvs.

Ce este nou în SDL 
Trados Studio 
2019
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Primiţi instrucţiuni clare la cerere

Din momentul în care deschideţi Studio 2019, sunteţi ghidaţi prin fiecare zonă 
cu sfaturi, trucuri și tutoriale video care vă arată cum să creaţi și să gestionaţi 
proiecte, să utilizaţi editorul de traducere și cum să beneficiaţi la maxim de 
mijloacele dvs. de traducere. 

Industria traducerilor este întotdeauna sub presiunea timpului – astfel încât 
cu cât mai repede deveniţi funcţionali cu atât mai bine. Dacă sunteţi furnizor 
de servicii lingvistice sau companie, puteţi să aveţi încredere că, dispunând 
de Studio 2019, echipa dvs. de traducere sau noile resurse externe vor începe 
lucrul cât mai curând posibil.

Pe parcursul călătoriei dvs. cu Studio, puteţi să vă consolidaţi încrederea cu 
noi caracteristici și să descoperiţi o funcţionalitate sporită cu sfaturi continue 
care pot fi accesate din interiorul Studio în orice moment, furnizând sprijin 
suplimentar pentru utilizatorii intermediari și avansaţi. Așa că puteţi petrece 
mai puţin timp învăţând și mai mult timp traducând.

Experimentaţi acces imediat la orice

Studio 2019 vă oferă o cale mai simplă, mai rapidă de a găsi caracteristici sau 
să vă îndrume spre setări într-o fracţiune din timp cu noua noastră tehnologie 
„Tell Me” (Spune-mi). 

Acum puteţi întreba Studio exact ce vreţi să știţi: pur și simplu tastaţi un 
cuvânt sau o propoziţie, iar Studio vă sugerează în mod inteligent comenzi, 
opţiuni și setări pe care aţi dori să le accesaţi. De exemplu, dacă tastaţi 
„Translation memory” (memorie de traducere) vi se oferă sugestii precum: 
crearea unei noi memorii de traducere, opţiuni pentru căutarea memoriei de 
traducere și setări de proiect privind memoria de traducere. Făcând clic pe o 
sugestie vă duce direct acolo – oferindu-vă acces imediat la orice aveţi nevoie. 

Cu 700 de comenzi și 1300 de setări, Studio este un instrument puternic, 
astfel că indiferent dacă sunteţi începător cu Studio sau utilizator 
experimentat, accesul imediat la orice parte a programului vă economisește 
timp la navigarea prin meniuri și setări, eliminând acele clicuri de navigare. 
Și aţi putea chiar găsi ceva util de care nu știaţi că se află acolo!

Cu cunoştinţele la degetul 
mic, nu este nevoie să ieșiţi 
din Studio pentru a afla 
informaţii. Acum puteţi învăţa 
cum să fiţi productivi rapid și 
să stăpâniţi caracteristicile 
puternice ale Studio într-un 
mod ușor și în ritmul dvs. 

MultiTerm 2019

Detalii fine, traduceri consecvente 

Utilizarea terminologiei corecte este 
crucială pentru asigurarea unor traduceri 
consecvente, de înaltă calitate. Mulţimea 
de îmbunătăţiri mai fine de utilizare 
în MultiTerm 2019 face ca lucrul cu 
terminologia să fie mai intuitiv, mai 
ușor și mai rapid, pentru a asigura 
acele standarde calitative. 

Acum puteţi să vă bucuraţi de o vizibilitate 
crescută cu noua opţiune de afișare a 
istoricului de termeni și cu capacitatea de 
a vizualiza toate intrările noi de termeni 
prin posibilitatea infinită de derulare. 

Permiteţi MultiTerm 2019 să vă spulbere 
grijile: cu ecranul de revizie acum puteţi 
avea încredere că utilizaţi terminologia 
corectă și că calitatea traducerilor dvs. 
rămâne ridicată.

https://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/sdl-trados-studio/tell-me-feature.html
https://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/sdl-trados-studio/onboarding.html
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Experimentaţi managementul fără efort al proiectelor

Proiectele de localizare devin mai frecvente și cu termene de predare mai 
scurte. Studio 2019 vă oferă noi moduri de a aborda aceste provocări cu:

• Crearea unui proiect dintr-un pas
• Navigare îmbunătăţită
• Actualizări simple de proiect

Aplicaţie expert reproiectată 

Noua aplicaţie expert de creare a proiectului în Studio 2019 vă permite să 
creaţi un proiect rapid și fără efort dintr-un pas ușor, economisind timp și 
efort. Atâta timp cât aveţi un model de proiect, tot ce aveţi nevoie este inclus 
în acest unic pas, reducând semnificativ numărul de clicuri necesare pentru 
crearea proiectului dvs.!

Pentru proiecte mai complexe sau unice, pașii suplimentari sunt prezentaţi 
astfel încât să puteţi vizualiza dintr-o privire exact unde sunteţi și ce s-a 
configurat deja. Puteţi face clic pe pașii din „metro map” pentru a trece 
cu ușurinţă la setările de care aveţi nevoie, reducând clicurile necesare și 
economisind timp la crearea proiectului dvs.

Actualizări de proiect fără bătăi de cap

Cu Studio 2019 este posibil să adăugaţi rapid un nou fișier la un proiect 
existent și să realizaţi aceleași sarcini de lot pe care le-aţi realizat în timpul 
creării proiectului dintr-un pas, utilizând funcţia „Quick Add Files” 
(Adăugare rapidă de fișiere). Alternativ, puteţi utiliza funcţia „Add Files and 
Run Custom Batch Tasks” (Adăugaţi fișiere și să executaţi sarcini de lot 
obișnuite) pentru a selecta și realiza o secvenţă diferită de sarcini de lot. 

Actualizarea fișierelor specifice este acum un proces rapid și mai puţin 
manual, iar clicurile au fost mult reduse pentru a face procesul cu până la 
82% mai rapid!* Pur și simplu selectaţi noul fișier și Studio realizează toate 
concordanţele și procesările în fundal pentru ca dvs. să actualizaţi fișierul 
păstrând în același timp ceea ce a fost deja tradus.

Suport de tipuri de fişiere

Suntem dedicaţi îmbunătăţirii continue 
a suportului privind tipurile de fișiere 
și facilitării lucrului cu mai multe 
tipuri neobișnuite de fișiere în Studio. 
Cu Studio 2019 este acum posibilă 
traducerea fișierelor Microsoft Visio și 
au fost actualizate și alte formate de 
fișiere pentru a se adapta ultimelor 
lansări din partea terţelor părţi, cum 
ar fi Adobe FrameMaker 2019.

Ştim că managerii de proiect 
sunt ocupaţi tot timpul, așa 
că ei caută mereu moduri 
de a reduce sarcinile 
administrative, timpul și 
eforturile. Noua aplicaţie 
expert flexibilă înseamnă că 
acum crearea unui proiect 
este cu până la 32% mai 
rapidă,* așa că veţi economisi 
timp la fiecare proiect.

*În condiţiile de testare SDL

https://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/sdl-trados-studio/project-management.html
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Experimentaţi înalta calitate asigurată

Calitatea în traduceri rămâne extrem de importantă, în ciuda presiunii privind 
termenele de predare și costurile. Studio 2019 continuă să ofere asistenţă 
îmbunătăţită pentru a vă ajuta să menţineţi standarde calitative înalte în 
traducerile dvs.

Verificări de calitate sporită

Fiecare limbă are propriile specificităţi și adesea nu este adecvat să stabilim 
setările globale pentru toate perechile de limbi dintr-un proiect. Studio 2019 
introduce opţiunea de personalizare a setărilor pentru fiecare limbă, crescând 
flexibilitatea dvs. și controlul asupra verificărilor de asigurare a calităţii (QA). 
Astfel, puteţi gestiona eficient aspectele specifice limbii, cum ar fi punctuaţia, 
numerele și expresiile obișnuite, setările de acord selectiv pentru a asigura 
rezultate mai exacte ale verificării și traduceri de înaltă calitate în toate 
limbile. 

Atunci când executaţi o verificare QA în Studio 2019, segmentul sursă și 
cel ţintă sunt acum incluse în raport, astfel încât să puteţi vizualiza dintr-o 
privire exact unde apare fiecare eroare. Acest context accelerează înţelegerea 
erorilor și a motivelor de apariţie și puteţi faceţi clic ușor pe acestea pentru a 
merge direct la segmentul în cauză pentru a-l corecta imediat.

Managementul îmbunătăţit al memoriei de traducere (TM)

Cu Studio 2019, aveţi un control mai bun asupra editorului de memorii de 
traducere: acum puteţi să vizualizaţi până la 1000 de unităţi de traducere pe 
pagină, puteţi să navigaţi pe o pagină anume sau să mergeţi direct la ultima 
pagină a unei TM, ceea ce înseamnă că este mai rapid și mai ușor să filtraţi 
TM-urile dvs., să modificaţi și să actualizaţi traducerile. Așadar, menţinerea 
celor mai valoroase mijloace de lucru actualizate cu cele mai recente și cele 
mai exacte traduceri este o sarcină mai puţin consumatoare de timp și puteţi 
fi siguri că acestea vor contribui la traduceri de înaltă calitate.

SDL (LSE:SDL) este inovatorul global în tehnologia, serviciile de traducere și managementul conţinutului 
lingvistic. Cu peste 25 de ani de experienţă, SDL oferă rezultate transformatoare în domeniu permiţând 
experienţe digitale puternic nuanţate cu clienţi din întreaga lume.

Sunteţi informat? Aflaţi de ce primele mărci la nivel mondial utilizează SDL la sdl.com și urmăriţi-ne pe 
Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ și sdltrados.com

Drept de autor © 2018 SDL plc. și Tech-Lingua Bt. Toate drepturile sunt rezervate. Denumirea și logo-ul SDL, precum și denumirile produselor și serviciilor 
SDL sunt mărci înregistrate ale SDL plc și/sau ale filialelor sale, unele dintre care pot fi înregistrate. Alte denumiri ale produselor sau serviciilor companiei 
reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

Modurile simple de a asigura 
traduceri de mai bună calitate 
și de a vă menţine TM-
urile în cea mai bună stare 
posibilă economisesc timp 
și vă garantează obţinerea 
calităţii de care aveţi nevoie 
cu încredere și control.

Doriţi mai multe informaţii?

Pentru mai multe informaţii despre 
produse și despre ofertele noastre 
promoţionale visitaţi 
http://sdltrados.tech-lingua.hu/ro.

https://twitter.com/SDL
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/
https://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/sdl-trados-studio/quality-assurance.html
https://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/sdl-trados-studio/tm-maintenance.html
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