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Memorie de traducere pentru reutilizarea 

la maxim a traducerilor

În centrul soluţiei Studio stă o puternică memorie de 
traducere (TM - Translation Memory). Aceasta înregistrează 
şi stochează conţinutul tradus de dvs., care este apoi 
disponibil pentru reutilizare ulterioară, permiţându-vă 
realizarea mai rapidă a noilor proiecte de traducere. 
În acest fel se pot găsi beneficii foarte mari pentru eficienţă, 
în special atunci când conţinutul include multe repetiţii. 

Puteţi utiliza şi documentele dvs. traduse anterior folosind 
instrumentul de aliniere, care pune împreună conţinutul 
sursă şi cel tradus pentru a fi adăugat în TM-ul dvs.

Dacă organizaţia dvs. subcontractează traducerea, utilizând 
Studio puteţi administra şi întreţine propria memorie de 
traducere. Această abordare reduce semnificativ costul total 
al localizării şi permite controlul deplin asupra traducerilor 
dvs. care reprezintă o importantă proprietate intelectuală.

Pe de altă parte, dacă organizaţia dvs. are o echipă internă 
de traducători sau dacă sunteţi o agenţie de traduceri, 
puteţi garanta productivitatea maximă a echipelor dvs., 
iar managerii de proiect au o eficienţă maximă atunci 
când folosesc programul nostru principal de traducere.

Lucraţi mai repede ca niciodată

Pe lângă puternicul instrument de memorie de traducere, 
Studio oferă multe caracteristici şi instrumente inovatoare 
pentru a vă ajuta echipa să lucreze mai repede. Traducerea 
este în mod semnificativ accelerată, mulţumită inovaţiilor 
precum:

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

• Video-uri, sfaturi şi trucuri încorporate în Studio pentru 
a vă ajuta echipa să înceapă rapid

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

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

• Banda de meniu personalizabilă pentru acces facil la 
caracteristici utilizate frecvent

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

• Revizie plăcută cu modificări marcate, permiţând întregii 
echipe să vadă ce s-a modificat.

Tehnologie TM inovatoare 

Transformaţi modul în care memoriile dvs. de traducere 
lucrează cu tehnologia upLIFT. Tehnologia SDL upLIFT 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 în mod inteligent 
concordanţele vagi folosind mijloacele dvs. de 
încredere din domeniu.
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Managementul fără efort al proiectelor

Proiectele mai mari de traduceri care folosesc multiple limbi 
străine sunt de asemenea bine administrate prin capacităţile 
de management de proiecte ale SDL Trados Studio. 

• Crearea proiectelor cu fişiere şi limbi multiple 
este facilitată cu ajutorul aplicaţiei expert flexibile, 
permiţându-vă să creaţi un proiect într-un singur pas 
uşor dacă aveţi un model sau să vă deplasaţi prin 
aplicaţia expert dacă aveţi nevoie să configuraţi setări 
suplimentare, cu harta metro care vă dă acces la setări 
şi vizibilitate deplină asupra poziţiei dvs. în cadrul 
procesului. 

• Crearea pachetelor de proiect cu fişiere, TM şi 
terminologie permite traducătorilor să se concentreze 
pe partea din proiect care le revine. În plus, valorificarea 
traducerilor din texte aprobate anterior reprezintă o 
caracteristică importantă, posibilă în SDL Trados Studio 
cu ajutorul comenzii PerfectMatch. 

• Puteţi de asemenea să actualizaţi uşor sau să adăugaţi 
fişiere noi unui proiect după ce a fost creat, iar Studio 
realizează întreaga procesare în fundal, economisind-vă 
timpul. 

• Verificarea calităţii specifice limbii înseamnă că puteţi 
gestiona eficient aspectele specifice limbii în proiecte 
multilingvistice, cum ar fi punctuaţia, numerele, listele 
de cuvinte şi expresiile obişnuite, setările de acord 
selectiv pentru a asigura rezultate mai exacte ale 
verificării şi traduceri de înaltă calitate în toate limbile.

Administraţi terminologia pentru 

consecvenţa mărcilor

Managementul terminologiei este esenţial pentru 
menţinerea unui mesaj consecvent despre companie, 
în acelaşi timp cu asigurarea unei traduceri exacte şi de 
bună calitate. O bază de date terminologică reprezintă 
o resursă lingvistică esenţială care poate fi administrată 
şi partajată cu ajutorul aplicaţiei SDL MultiTerm, o 
componentă complet integrată a soluţiei Studio. 
Întreţinând şi distribuind terminologia aprobată 
puteţi asigura aplicarea termenilor corecţi în 
fiecare traducere.

Fiţi mai rapizi cu traducerile automate

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 dintre 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. 

*Faceți clic aici pentru a vizualiza perechile de limbi 
AdaptiveMT disponibile.

Abordaţi orice proiect

Cu Studio puteţi avea încredere în sprijinul nostru în 
ceea ce priveşte cele mai noi formate de fişiere şi alte 
aspecte complicate pe care le implică adesea derularea 
operaţiunilor complexe de traducere. SDL deţine o 
expertiză de peste 30 de ani în consolidarea capacităţilor 
pentru diferite tipuri de fişiere. Fie că vă ocupaţi de 
pagini întregi HTML pentru traducere, de un document 
Google Doc, de un document Word plin de modificări 
sau de o broşură completă în format InDesign IDML, 
traducătorii dvs. sunt echipaţi corespunzător cu Studio.

https://www.sdltrados.com/products/language-cloud/language-pairs.html
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Colaborarea nu a fost niciodată mai uşoară

Pentru traducerea colaborativă, Studio se poate conecta la:

• SDL Trados GroupShare, o platformă de management 
de proiect şi spaţiu de lucru colaborativ care include 
documente, memorii de traducere, baze de date 
terminologice şi materiale de referinţă

• Alte soluţii SDL de management al traducerii, 
de exemplu SDL WorldServer şi SDL TMS 

Astfel, organizaţiile care lucrează cu aceste instrumente pot 
avea încredere că utilizatorii de Studio vor considera uşoară 
munca ca parte a platformei integrate.

SDL AppStore şi centru de dezvoltare 

pentru profesioniştii în domeniul 

limbilor străine

SDL AppStore este unic pentru SDL Trados Studio şi 
SDL MultiTerm. Această piaţă online oferă aplicaţii utile 
care pot fi descărcate pentru a facilita o gamă largă 
de procese de traducere, revizie şi management al 
terminologiei. Aceste aplicaţii pot include definiţii ale 
unor formate neobişnuite de fişiere, instrumente pentru 
manipularea memoriilor de traducere, conectarea virtuală 
a oricărui motor MT sau aplicaţii practice pentru realizarea 
multor sarcini obişnuite care altfel ar fi realizate manual.

SDL AppStore este de asemenea punctul de pornire pentru 
integrarea aplicaţiilor comerciale în Studio. Pe lângă gama 
largă de aplicaţii pe care utilizatorii de Studio o pot descărca 
şi utiliza gratis, există un SDK complet şi un set de API care 
însoţesc Studio şi MultiTerm care permit unui dezvoltator să 
creeze integrări complexe în sistemele sale de lucru, să scrie 
instrumente pentru îmbunătăţirea operaţiunilor interne şi 
automatizarea proceselor sau să dezvolte tipuri obişnuite 
de fişiere şi inserturi pentru a accesa resursele externe.

Vizitaţi magazinul de aplicaţii la appstore.sdl.com

SDL_br_Trados Studio_2019 Professional_RO_A4

Aflaţi mai multe despre SDL Pentru 

mai multe informaţii despre 

produse și despre ofertele noastre 

promoţionale visitaţi 

http://sdltrados.tech-lingua.hu/ro.

Oportunităţi de învăţare continuă

SDL oferă o varietate largă de opţiuni de pregătire. 
Cursuri de pregătire organizate, clipuri video online, 
seminarii online, ghiduri de utilizare şi documentaţii - 
toate acestea sunt disponibile pentru a ajuta organizaţia 
dvs. să menţină relaţiile de colaborare şi să fie la curent 
cu noutăţile.

O comunitate plină de viaţă în ajutorul dvs

Alăturaţi-vă forumurilor comunităţii noastre şi primiţi ajutor 
când vă blocaţi în tehnologia noastră. 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

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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