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Experienţă nouă. Rezultate mai bune.

Proiectat cu o experienţă a utilizatorului la bază, Studio 2019 
transformă modul în care noii utilizatori devin funcţionali, 
asigură niveluri noi de productivitate pentru întreaga echipă de 
traducere și facilitează furnizarea unei calităţi incomparabile a 
traducerilor dvs. 
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Acces mai ușor la ceea ce aveți nevoie

Indiferent că sunteți la începutul călătoriei dvs. cu Studio sau utilizator experimentat, 
cu Studio 2019 vă puteți delecta cu modalități mai simple și mai ușoare de a accesa 
caracteristicile și funcționalitatea, precum și de a învăța cum să folosiți aceste 
caracteristici pentru a vă ajuta să fiți cât mai productivi posibil.

Instrucțiuni clare la cerere

Din momentul în care deschideți Studio 2019, sunteți ghidați prin fiecare zonă cu 
sfaturi, trucuri și tutoriale video care vă arată cum să începeți. Cu aceste cunoștințe la 
degetul mic, nu este nevoie să ieșiți din Studio pentru a afla informații, așadar puteți 
afla cum să fiți productivi rapid și cum să stăpâniți puternicele caracteristici ale Studio 
ușor și în ritmul dvs.

Pe parcursul călătoriei dvs. cu Studio, puteți să vă consolidați încrederea cu noi 
caracteristici și să descoperiți o funcționalitate sporită cu sfaturi continue care pot fi 
accesate din interiorul Studio în orice moment, furnizând sprijin suplimentar pentru 
utilizatorii intermediari și avansați.

Îmbunătățiri de navigare

Filtrele de afișare specifice și avansate vă permit să navigați ușor prin documentele 
dvs. – să aplicați filtre multiple pentru a vă concentra pe ceea ce trebuie și să marcați 
segmente pentru a reveni rapid la acestea mai târziu. Atunci când redeschideți un 
proiect, cursorul va sări automat la ultimul segment editat, permițând o traducere și 
un proces de revizie mai eficiente.

Acum puteți să personalizați banda de meniu, astfel încât să puteți naviga direct către 
comenzile și funcționalitatea pe care le folosiți cel mai mult, pentru o experiență mai 
curată, mai personală.

Productivitatea următoarei generații

Productivitatea și economisirea timpului consumat cu sarcini manuale contribuie la o 
experiență a utilizatorului mai bună. Studio 2019 aduce caracteristici de accelerare a 
creării și administrării proiectelor și vă ajută să traduceți mai rapid.

Managementul fără efort al proiectelor

Noua aplicație expert a Studio 2019 vă oferă flexibilitatea de a crea un proiect bazat 
pe un model doar dintr-un singur pas, sau, pentru proiecte mai complexe, puteți face 
clic pe pașii următori din „metro map” pentru a sări cu ușurință la setările de care 
aveți nevoie. Așadar, de fiecare dată când aveți un model de proiect sau când creați 
un proiect nou, unic, numărul de clicuri necesare este redus semnificativ, iar crearea 
proiectului dvs. este cu până la 32% mai rapidă.*

Cu Studio 2019 este de asemenea ușor și rapid să adăugați o nouă traducere sau 
un fișier de referință, iar actualizarea fișierelor existente dintr-un proiect este acum 
cu 82% mai rapidă!* Puteți selecta pur și simplu fișierele noi, iar Studio se ocupă de 
întreaga procesare în fundal, astfel încât modificarea proiectelor dvs. să fie lipsită de 
probleme.

Întrebaţi Studio ce vreţi să știţi 

Studio 2019 vă oferă o cale mai rapidă de 
a găsi caracteristici sau de a vă îndruma 
spre setări într-o fracțiune din timp cu noua 
noastră tehnologie „Tell Me” (Spune-mi). 
Pur și simplu tastați un cuvânt sau o 
propoziție, iar Studio vă sugerează în mod 
inteligent comenzi, opțiuni și setări pe care 
ați dori să le accesați. Făcând clic pe o 
sugestie vă duce direct acolo – oferindu-vă 
acces imediat la orice aveți nevoie. 

Cu 700 de comenzi și 1300 de setări, 
Studio este un instrument puternic, astfel 
că indiferent dacă sunteți începător cu 
Studio sau utilizator experimentat, acest 
acces imediat la funcționalitate economisește 
timp la navigarea prin meniuri și setări.

*În condițiile de testare SDL
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Maximizați-vă memoriile de traducere cu upLIFT

Reamintirea fragmentelor cu tehnologia transformatoare „upLIFT Fragment Recall” 
a Studio 2019 vă oferă concordanțe de foarte bună calitate pentru TM-urile dvs., 
astfel încât să vă puteți delecta cu valorificarea mai simplă și mai aprofundată ca 
niciodată a TM-urilor, să economisiți timp și efort, menținându-vă încrederea că 
obțineți concordanțe de foarte bună calitate în toate scenariile.

Reduceți costurile și timpul de traducere cu tehnologia „upLIFT Fuzzy Repair” 
care utilizează în mod inteligent resursele dvs. de încredere pentru a optimiza 
concordanțele vagi, astfel încât să obțineți cele mai bune concordanțe vagi posibile, 
economisind și mai mult efort la editare!

Traducere automată adaptativă 

Evitați procesul consumator de timp al corectării acelorași greșeli de MT din nou și 
din nou, cu motoarele noastre AdaptiveMT care învață singure din post-editările dvs., 
astfel încât rezultatul MT să fie unic stilului, conținutului și terminologiei dvs. Acum 
puteți avea încredere că propriul motor MT vă oferă rezultate personale valoroase 
și că puteți traduce mai rapid chiar dacă nu aveți nicio concordanță de TM.

AutoSuggest 2.0

Economisiți timp prin mai puține apăsări de taste și finalizați lucrările mai repede 
ca niciodată cu AutoSuggest 2.0. Obțineți sugestii din mai multe surse: propoziții 
întregi din serviciile de traducere automată; rezultate de concordanță și concordanțe 
vagi sau rezultate privind reamintirea fragmentelor upLIFT direct din memoria dvs. 
de traducere (TM). AutoSuggest a fost îmbunătățit pentru a asista limbile chineză, 
coreeană și japoneză.

Uniți segmente separate prin Enter

Studio 2019 vă permite să uniți segmente chiar și atunci când acestea sunt separate 
prin Enter, astfel încât să puteți asigura o calitate înaltă a unităților dvs. de traducere 
și să optimizați procesul de traducere.

Înaltă calitate asigurată

Calitatea traducerii este extrem de importantă, în special odată cu creșterea presiunii 
privind termenele de predare și costurile. Studio 2019 permite moduri simple de 
asigurare a calității traducerilor, astfel încât să puteți obține calitate cu încredere și 
control. 

Asigurarea calității specifice fiecărei limbi

Limbile au propriile specificități și adesea nu este adecvat să stabilim setările globale 
pentru toate perechile de limbi dintr-un proiect. Cu Studio 2019 puteți gestiona 
eficient aspectele specifice limbii, cum ar fi punctuația, numerele, listele de cuvinte 
și expresiile obișnuite, setările de acord selectiv, pentru a asigura rezultate mai exacte 
ale verificării și traduceri de înaltă calitate în toate limbile. 

Suport cu cele mai noi tipuri de fişiere

Continuați să acceptați orice proiect cu 
ultimele completări și actualizări la formatele 
de fișiere, inclusiv:

• Filtre pentru noul Microsoft Office, 
inclusiv manevrarea conținutului încorporat 
și gestionarea mai bună a fișierelor Word, 
inclusiv Google Docs

• Noul filtru de fișiere bilingve Microsoft 
Excel

• Noul filtru HTML mai rapid, cu suport 
HTML5 și SGML

• Filtru XML îmbunătățit, cu setări 
de conținut integrate, care suportă 
standardele W3C deschise, cum ar fi ITS 2.0

• Noul filtru PDF îmbunătățit, cu 
funcționalitate OCR încorporată, care 
permite traducerea documentelor scanate

• Suport pentru XLIFF 2.0
• Suport pentru Microsoft Visio
 
Dacă doriți să creați filtre de fișiere specifice le 
puteți acum verifica și previzualiza direct din 
fereastra File Types (Tipuri de fișiere) fără să 
trebuiască să deschideți un fișier în Editor.
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Corectarea automată a erorilor

Delectați-vă cu un proces de dactilografiere mult mai rapid și lipsit de erori, prin 
eliminarea nevoii de a corecta cuvintele scrise greșit cu AutoCorrect în Studio, 
care funcționează exact ca în Microsoft Word.

Îmbunătățiri ale managementului memoriei de traducere (TM)

Cu Studio 2019, aveți un control mai bun asupra editorului de memorii de traducere: 
acum puteți să vizualizați până la 1000 de unități de traducere pe pagină, puteți să 
navigați pe o pagină anume sau să mergeți direct la ultima pagină a unei TM, ceea 
ce înseamnă că este mai rapid și mai ușor să filtrați TM-urile dvs., să modificați și 
să actualizați traducerile. Așadar, menținerea celor mai valoroase mijloace de lucru 
actualizate cu cele mai recente și cele mai exacte traduceri este o sarcină mai puțin 
consumatoare de timp.

Adesea, revizorii preferă să lucreze cu documentul final, tradus. Acum orice modificări 
de revizie realizate în documentul țintă pot fi importate în Studio automat, astfel încât 
să puteți actualiza ușor TM-ul dvs. cu cele mai recente modificări, evitând erorile și 
menținând calitatea TM-ului dvs. ridicată.

SDL MultiTerm 2019: detalii fine, consecvente 

MultiTerm este acum și mai strâns integrat în Studio, permițând traducătorilor să 
creeze rapid noi baze de termeni, să adauge noi termeni și să editeze bazele lor de 
termeni direct din mediul de editare Studio. 

Există o interfață de utilizator reîmprospătată și o vizibilitate crescută cu opțiunea de 
afișare a istoricului de termeni, precum și capacitatea de a vizualiza toate intrările de 
termeni cu posibilitatea infinită de derulare și de a reface diverse medii de gestionare 
a terminologiei, cu setări personalizate la clicul mouse-ului. 

MultiTerm 2019 vă aduce o nouă configurație de editare implicită și un ecran de revizie 
astfel încât să faceți și să revocați modificările cu ușurință. Este mai ușor ca niciodată 
să vă mențineți terminologia consecventă și actualizată cu noua capacitate de editare 
a lotului, astfel încât să realizați modificări globale cu ușurință de-a lungul întregii dvs. 
baze de termeni sau doar a unor câmpuri anume.

Colaborare flexibilă și sigură

Studio 2019 valorifică deplin întreaga gamă de capacități disponibile prin SDL Studio 
GroupShare, unde proiectele, memoriile de traducere și terminologia pot fi partajate 
pentru un management unitar al resurselor de traducere. Echipele de localizare care 
folosesc SDL WorldServer sau TM-urile SDL pentru managementul traducerii se pot 
delecta și cu un flux de lucru mai fluid atunci când lucrează cu SDL Trados Studio 2019. 

SDL (LSE:SDL) este inovatorul global în tehnologia, serviciile de traducere și managementul conținutului 
lingvistic. Cu peste 25 de ani de experiență, SDL oferă rezultate transformatoare în domeniu, 
permițând experiențe digitale puternic nuanțate cu clienți din întreaga lume.

Sunteți informat? Aflați de ce primele mărci la nivel mondial utilizează SDL la sdl.com și urmăriți-ne pe 
Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ și sdltrados.com
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Evaluarea calităţii traducerii

Indiferent care este fluxul dvs. de lucru în 
traduceri, puteți asigura traduceri chiar 
mai bune calitativ prin măsurarea acestora 
după cum doriți. Utilizând criterii obiective, 
organizațiile pot măsura, evalua și raporta 
calitatea traducerilor acestora și a furnizorilor, 
în timp ce furnizorii pot să ofere reacții privind 
erorile de traducere marcate de revizori. 

Doriţi mai multe informaţii?

Pentru mai multe informații despre 
produse și despre ofertele noastre 
promoționale visitați 
http://sdltrados.tech-lingua.hu/ro.
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https://twitter.com/sdltrados?lang=en
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