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Memorie de traducere pentru reutilizarea 

la maxim a traducerilor

Memoria de traducere (TM - Translation Memory) 
reprezintă tehnologia centrală a programului SDL Trados 
Studio. Aceasta înregistrează şi stochează conţinutul 
tradus de dvs., care este apoi disponibil pentru reutilizare 
ulterioară, ajutându-vă să finalizaţi mai repede proiectele 
de traducere. Utilizarea memoriilor de traducere nu numai 
că vă sporeşte productivitatea, dar vă şi îmbunătăţeşte 
consecvenţa şi calitatea conţinutului tradus.

Dacă aţi lucrat fără să utilizaţi înainte o memorie de 
traducere, puteţi crea uşor una nouă în Studio. Puteţi 
utiliza documente traduse anterior folosind instrumentul 
de aliniere din Studio, care pune împreună conţinutul 
original şi cel tradus pentru a fi adăugat în TM-ul dvs. 
pentru reutilizare. Puteţi să utilizaţi şi memorii de traducere 
multiple în Studio, combinând munca dvs. cu orice alte 
TM-uri existente care v-au fost furnizate de client. 

Lucraţi mai repede ca niciodată

Pe lângă motorul puternic al memoriei de traducere, 
Studio vă permite să vă concentraţi mai mult pe traducerea 
textului la cea mai bună calitate prin manevrarea structurii 
documentelor şi formatarea acestora pentru dvs. Acesta 
oferă de asemenea multe caracteristici inovative pentru 
a vă ajuta să lucraţi mai rapid. 

Acceleraţi-vă semnificativ traducerea cu caracteristici 
precum:

• Tehnologia „Tell Me” (Spune-mi) pentru accesul imediat 
la funcţionalitate şi setări

• Combinaţi memoriile de traducere cu traducerile 
automate. Conectaţi orice tip de traduceri automate 
(MT) cu care doriţi să lucraţi: neural sau statistic, 
standard sau adaptative

• Dactilografierea predictivă cunoscută sub numele de 
„SDL AutoSuggest”, care poate creşte productivitatea 
traducătorilor 

• „AutoCorrect”, care funcţionează la fel ca în Microsoft 
Word

• Verificarea calităţii pentru sublinierea posibilelor erori

• „Advanced display filter” (Filtru de afişare avansată) 
pentru a vă concentra pe anumite părţi ale traducerii.

Tehnologie TM inovatoare 

Transformaţi modul în care memoriile dvs. de 
traducere funcţionează cu tehnologia „upLIFT”. 
Această tehnologie vă ajută să beneficiaţi la maxim 
de TM-urile dvs. cu două caracteristici inovatoare:

• Reamintirea fragmentelor cu tehnologia „upLIFT 
Fragment Recall” care oferă automat concordanţe 
de fragment inteligente din TM-ul dvs. atât în cazul 
scenariilor de concordanţe „vagi”, cât şi a celor 
„fără concordanţe”

• Repararea concordanţelor vagi cu tehnologia 
„upLIFT Fuzzy Repair” care repară inteligent 
concordanţele vagi folosind mijloacele dvs. 
de încredere.
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Lucraţi cu orice tip de fişier, primiţi 

proiecte de lucru de la oricine 

Cu ajutorul Studio puteţi deschide un singur fişier pentru 
traducere, un pachet de la clientul dvs. sau vă puteţi 
conecta la un proiect comun de pe SDL Trados GroupShare 
– spaţiul de lucru pentru schimbul de mijloace de traducere 
între echipe. Indiferent de situaţia cu care vă confruntaţi, 
puteţi avea încredere că Studio va suporta toate tipurile de 
scenarii de lucru, inclusiv cele mai noi formate de fişiere. 

SDL deţine o expertiză de peste 30 de ani în consolidarea 
capacităţilor pentru diferite tipuri de fişiere. Fie că primiţi 
de tradus o întreagă pagină de Internet sub forma unui fişier 
HTML, un document Google Doc, un document Word plin 
de modificări sau o broşură completă în format InDesign 
IDML, Studio le poate prelucra pe toate. În cadrul Studio 
puteţi prelucra chiar şi documente PDF scanate. 

Începeti ușor cu Studio

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

Studio vă oferă o cale simplă, rapidă de a găsi caracteristici 
sau de a vă îndruma spre setări cu tehnologia Tell Me. 
Puteţi întreba Studio exact ce vreţi să ştiţi: pur şi simplu 
tastaţi un cuvânt sau o propoziţie, iar Studio vă sugerează 
în mod inteligent comenzi, opţiuni şi setări pe care aţi dori 
să le accesaţi.

SDL vă oferă de asemenea o largă varietate de materiale de 
pregătire gratuite pentru a vă garanta că învăţaţi produsul, 
că începeţi să traduceţi rapid şi că beneficiaţi la maxim de 
programul nostru. Aceste resurse includ: 

• Seminarii online periodice

• Tutoriale video

• Documentaţii

• Bloguri pentru produs 

• Evenimente cu oportunităţi periodice 
de colaborare şi de pregătire. 

Colaborarea nu a fost niciodată 

mai uşoară

Dacă faceţi parte dintr-o echipă de lucru în domeniul 
traducerilor şi primiţi proiecte din partea agenţiilor de 
traduceri sau companiilor, Studio reprezintă punctul dvs. 
de acces pentru SDL Trados GroupShare. Cu GroupShare, 
clienţii dvs. vor împărţi proiecte şi articole de traducere, 
managerii de proiect pot să vă atribuie anumite lucrări, 
astfel încât să puteţi să verificaţi fişierele şi să vă concentraţi 
pe traducerea dvs. 

Beneficiind de sprijin complet pentru pachetele generate 
de soluţiile SDL pentru managementul traducerii, cum ar 
fi SDL WorldServer şi SDL TMS, puteţi avea încredere când 
lucraţi cu furnizorii de top ai serviciilor de traducere sau cu 
companii care utilizează această tehnologie.

Lucraţi mai repede cu traducerea automată 

Indiferent de tipul de traduceri automate (MT) cu 
care doriţi să lucraţi: neural sau statistic, standard sau 
adaptativ, îl puteţi conecta la Studio. Puteţi alege între 
motoarele noastre inteligente AdaptiveMT, care învaţă 
singure din post-editările dvs., motoarele universale şi 
specifice industriei, de înaltă calitate sau nenumăraţi alţi 
furnizori MT care se integrează în mod unitar în Studio. 
Aşadar vă puteţi personaliza utilizarea MT-ului dvs. cu 
Studio pentru a beneficia de post-editare şi revizie, 
maximizând productivitatea şi reducând costurile şi 
eforturile.
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Utilizaţi terminologia pentru 

consecvenţă maximă

Managementul terminologiei reprezintă o componentă 
esenţială a unei traduceri consecvente şi de foarte bună 
calitate. O bază de date terminologică reprezintă o resursă 
lingvistică esenţială şi este uşor de utilizat cu ajutorul 
SDL MultiTerm, o componentă complet integrată a soluţiei 
SDL Trados Studio. În Studio, termenii sunt recunoscuţi 
automat din glosarul dvs. şi din traducerile corespunzătoare 
sugerate.

Utilizând terminologia aprobată furnizată de clientul 
dvs. puteţi asigura aplicarea termenilor corecţi în fiecare 
traducere. În plus, cu ajutorul SDL MultiTerm, aveţi 
întotdeauna la dispoziţie propria aplicaţie sofisticată de 
management al terminologiei – mult mai mult decât 
crearea unui simplu glosar.

Atunci când achiziţionaţi o licenţă SDL Trados Studio 
Freelance, SDL MultiTerm este inclus.

Personalizaţi-vă spaţiul de lucru Studio

Delectaţi-vă cu traducerea atunci când utilizaţi Studio 
datorită unei interfeţe moderne şi intuitive, unde 
instrumentele, comenzile şi resursele de facilitare sunt 
grupate logic, astfel încât să găsiţi imediat ceea ce aveţi 
nevoie. 

Puteţi de asemenea să personalizaţi Studio în următoarele 
moduri:

• Amenajaţi cu uşurinţă spaţiul de lucru al ferestrelor 
pentru a obţine cea mai eficientă configuraţie. 
De exemplu, puteţi alege să amplasaţi fereastra de 
pre-vizualizare pe un monitor separat sau poate 
să mutaţi editorul de traducere în partea de sus a 
ecranului

• Alegeţi comenzile rapide care se potrivesc stilului dvs. 
de lucru

• Personalizaţi culorile configuraţiei de editare 

• Personalizaţi-vă banda de meniu, combinaţi-vă şi 
potriviţi-vă caracteristicile preferate în cadrul filelor. 

Magazinul de aplicaţii al traducătorului: 

SDL AppStore

Magazinul de aplicaţii al traducătorului, SDL AppStore 
este unic pentru SDL Trados Studio. Magazinul de 
aplicaţii oferă aplicaţii utile aferente Studio şi MultiTerm, 
care pot fi descărcate pentru a facilita o gamă largă de 
procese de traducere, revizie şi terminologie. Acestea pot 
include definiţii ale unor formate neobişnuite de fişiere, 
instrumente de analiză a pachetelor de lucru sau aplicaţii 
practice pentru realizarea sarcinilor obişnuite. SDL AppStore 
este de asemenea punctul de pornire pentru crearea 
propriilor aplicaţii pentru Studio sau MultiTerm. Un SDK 
complet este disponibil dezvoltatorilor care se înregistrează 
în programul dezvoltatorilor SDL AppStore.

Vizitaţi magazinul de aplicaţii la appstore.sdl.com

Comunitate online plină de viaţă pentru 

a vă ajuta

Alăturaţi-vă forumurilor comunităţii noastre şi primiţi ajutor 
cu tehnologia noastră, de fiecare dată când aveţi nevoie. 
Pe lângă faptul că puneţi întrebări şi discutaţi cu colegii 
despre utilizarea soluţiilor SDL de productivitate în 
traducere, aveţi de asemenea acces direct la personalul 
SDL. Acesta este locul unde vă garantăm că veţi fi auziţi.

Alăturaţi-vă forumurilor comunităţii SDL la 
community.sdl.com

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

SDL (LSE:SDL) este inovatorul global în tehnologia, serviciile de traducere şi 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 şi urmăriţi-ne pe 
Twitter, LinkedIn şi Facebook.
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