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Egyszerűség

Funkcionalitás
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Megválaszolandó kihívás a CAT-eszközök 
gyártói számára
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Zökkenőmentesebb első lépések az új 
felhasználók számára
A szoftver használatának intuitívabb elsajátítása
A szükséges funkciók/beállítások könnyebb 

elérése
Az elvégzendő feladatok gyorsabb teljesítése
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Ismerkedjen meg az

2019 szoftverrel
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Új élmény – tökéletesebb eredmény
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Középpontban a 
felhasználói élmény

7

Garantáltan 
kiváló 

minőség 

Azonnali 
hozzáférés 

minden 
információhoz

Gördülékeny 
projektkészítés

Egyértelmű 
útmutatás 

igény szerint 
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Az élmény szem előtt tartása

Egyszerűbb feladatvégzés

A használat könnyebb elsajátítása
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Egyértelmű útmutatás igény szerint 
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Az új felhasználóknak kihívást jelenthetnek 
a szoftver használatának első lépései 
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Az SDL megkönnyítette a 
legkifinomultabb CAT-eszköz 
használatának elsajátítását
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A Studio üdvözli Önt a 
megnyitáskor

Végigvezeti az egyes 
területeken 

Folyamatos tippekkel 
szolgál
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Az első lépések gyors megtétele

Újabb és újabb funkciók folyamatos elsajátítása

A Studio egyes területeinek magabiztos használata

Időmegtakarítás
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Azonnali hozzáférés minden információhoz
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A Studio egy sokoldalú eszköz

Különféle emberek használják
különböző feladatokra
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„Tell me” (Mondd meg) – a funkciók 
megismerésének és a feladatok gyors 

elvégzésének egyszerű módja 

Azonnali hozzáférés a szükséges funkciókhoz és beállításokhoz
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Használja a „Tell me” funkciót

• ...egy adott feladat végrehajtásához
• ...egy keresett projektbeállítás 

egyszerű eléréséhez
• ...segítségkéréshez (súgó)
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Gyorsabb feladatvégzés és további funkciók megismerése

 Könnyebb hozzáférés
 Fokozott hatékonyság
 Időmegtakarítás és kisebb energiabefektetés
Magabiztosabb használat
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Gördülékeny projektkészítés 
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A Studio-felhasználók napi szinten hoznak létre és 
készítenek elő projekteket, miközben a 

projektkészítés folyamata hosszú és összetett lehet 
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Gördülékeny „projektvarázsló használat”
az Ön igényeihez igazítva

Könnyebb, gyorsabb és egyértelműbb projektlétrehozás
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Hatékonyabb 
munkavégzés 

„Egyetlen egyszerű lépés”

Átláthatóság 
„Metro-típusú 
folyamatsáv”

Letisztultabb 
felhasználói 
kezelőfelület
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Megújult varázslók
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A meglévő projektek módosítása időigényes feladat
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De ez már a múlté! 
Mostantól könnyen és gyorsan végezhető frissítés 

vagy adható hozzá új forrásfájl, illetve referenciafájl 
egy már meglévő projekthez
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Folyamatban lévő projekt zökkenőmentes frissítése

 Új funkciók: „Quick Add File” (Fájl gyors hozzáadása) 
„Update File” (Fájlfrissítés)
 Automatikus kezelés
 Gyors, egyszerű, zökkenőmentes
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Garantáltan kiváló minőség



© 2018 SDL

Minőség mindenek felett!
Minden nyelvnek megvannak a maga 

sajátosságai
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Más-más ellenőrzési beállítások alkalmazása a különböző 
nyelvekhez

„QA-élmény”
A minőségellenőrzés tökéletesített, korszerűbb 

és hatékonyabb módja
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Garantáltan kiváló minőség

 Nyelvspecifikus QA-ellenőrzés
 Precízebb eredmény 
 Tökéletesebb jelentések – forrás- és célnyelvi 

szegmensekkel

36



© 2018 SDL

A fordítási memória szerkesztőnek 
megvannak a maga korlátai
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Tökéletesebb, zökkenőmentesebb és hatékonyabb 
felhasználói élmény a fordítási memóriák kezelése és 

finomítása során
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Újdonságok a Fordítási memória (TM) nézetben

✓Átláthatóbb lapszámozás 
✓Használhatóbb navigáció 
✓Változtatások rugalmasabb elfogadása 

(Commit Changes)
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Garantáltan kiváló minőség

Kézben tarthatóbb 
munkafolyamatok

Tökéletesebb 
minőség

Gyorsabb és 
könnyebb használat
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Felhasználói 
élmény
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Egyéb újdonságok
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Fájlformátumok folyamatos támogatása

A Studio 2019 támogatja a Visio 
fájlformátumot.
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Software and Services for Human Understanding
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