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Fordítási memória a fordítások maximális 

újbóli felhasználása érdekében

A Studio megoldás középpontjában egy hatékonyan 
működő fordítási memória (TM) áll. A fordítási memória 
rögzíti és tárolja a lefordított tartalmat, amely később újból 
felhasználható és ezáltal az új fordítási projektek gyorsabban 
teljesíthetők. Ily módon óriási hatékonyságnövekedés 
érhető el, különösen olyan esetekben, amikor a szövegben 
sok az ismétlődés. 

Korábban lefordított dokumentumaikat is felhasználhatják 
a program Alignment (Szövegszinkronizálás) funkciójának 
segítségével, amely a forrásnyelvi és a hozzá tartozó 
célnyelvi tartalmat együttesen menti a TM-be, hogy az 
később újból felhasználható legyen.

Amennyiben az Önök szervezete kiszervezi a fordítást, 
a Studio segítséget nyújt saját fordítási memóriájuk 
kezelésében és naprakészen tartásában. Ezzel a megoldással 
jelentősen lecsökkenthető a lokalizálás összköltsége és 
tökéletesen ellenőrzésük alatt tudják tartani fordításaikat, 
melyek fontos szellemi tulajdont jelentenek.

Másrészt, ha az Önök szervezete saját fordítócsapattal 
rendelkezik, vagy Önök is egy fordítóirodát üzemeltetnek, 
iparág-vezető fordítástámogató szoftverünk használatával 
biztosítani tudják, hogy fordítói csapatuk és projektvezetőik 
maximális hatékonysággal működjenek.

Dolgozzanak minden eddiginél 

gyorsabban!

A hatékonyan működő fordítási memória motoron túl a 
Studio számos olyan innovatív funkciót és eszközt kínál, 
melyek segítségével csapatuk még gyorsabban dolgozhat. 
A fordítási folyamat jelentősen felgyorsul, ami olyan 
innovatív funkcióknak köszönhető, mint például:

• a „Tell Me” (Mondd meg) technológia, amely közvetlen 
hozzáférést tesz lehetővé a funkciókhoz 
és beállításokhoz;

• a Studio modulba ágyazott videók, illetve tippek és 
trükkök, melyek segítségével a csapat gyorsabban 
megteheti a szoftver használatának első lépéseit;

• az „SDL AutoSuggest” funkcióként ismert prediktív 
szövegbevitel, amely fokozza a fordítók hatékonyság;

• az „AutoCorrect” (automatikus hibajavítás), amely 
ugyanúgy működik, mint a Microsoft Word esetében;

• a személyre szabható szalagmenü a gyakran használt 
funkciók egyszerű elérése érdekében;

• az „Advanced Display Filter” (haladó megjelenítési 
szűrő), melynek használatával a fordítás meghatározott 
részeire összpontosíthatnak;

• gördülékeny ellenőrzési folyamat változások 
követésével, hogy a csapat minden tagja láthassa, 
milyen változtatások történtek.

Innovatív TM-technológia 

Alakítsák át fordítási memóriáik működési módját 
az upLIFT technológia használatával. Az SDL upLIFT 
technológia két forradalmian új funkciójának segítségével 
a lehető legtöbbet hozhatják ki fordítási memóriáikból:

• Az upLIFT Fragment Recall funkció automatikusan 
intelligens, mondatrész szintű egyezéseket nyer ki 
a fordítási memóriából, amikor a program az adott 
szegmensre vonatkozóan csak „részleges egyezést” 
talál, vagy egyáltalán nem talál egyezést.

• Az upLIFT Fuzzy Repair funkció az Önök megbízható 
erőforrásainak felhasználásával intelligens módon 
javítja a részleges egyezéseket.
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Gördülékeny projektvezetés

A több nyelvkombinációt tartalmazó, nagyobb fordítási 
projektek az SDL Trados Studio projektvezetési funkcióinak 
köszönhetően szintén jól kezelhetők. 

• A több fájlt és nyelvet tartalmazó projektek is könnyen 
létrehozhatók a rugalmas projektvarázsló segítségével, 
amely sablon alkalmazása esetén ezt akár egyetlen 
egyszerű lépés elvégzésével is lehetővé teszi. Ha pedig 
további beállítások konfigurálására van szükség, 
az átlátható varázslónak köszönhetően átfogó képet 
kapnak arról, hogy hol tart éppen a folyamatban. 

• A fájlokat, TM-eket és terminológiai adatbázisokat 
tartalmazó projektcsomagok létrehozásával a fordítók 
a teljes projekt rájuk eső részére összpontosíthatnak. 
Ráadásul az SDL Trados Studio egyik fontos 
tulajdonsága, hogy a PerfectMatch funkció használatával 
az előzőleg jóváhagyott tartalom felhasználásával tudják 
a fordítást elkészíteni és annak minőségét javítani. 

• A projektek frissítése és új fájlokkal történő bővítése 
a létrehozást követően is könnyen elvégezhető, a Studio 
pedig a feldolgozás teljes egészét a háttérben végzi, 
időt takarítva meg az Önök számára. 

• A nyelvspecifikus minőségellenőrzés azt jelenti, hogy 
a többnyelvű projektekben is hatékonyan kezelhetők 
a nyelvekre jellemző sajátosságok (írásjelek, számok, 
szójegyzékek és reguláris kifejezések, finomhangolási 
beállítások stb.), amivel minden nyelv esetében 
precízebb QA ellenőrzési eredmények, illetve 
tökéletesebb minőségű fordítások érhetők el.

Terminológiakezelés a márkaimázs 

megőrzése jegyében

A terminológiakezelés alapvető fontosságú a vállalatok 
következetes kommunikációja, valamint a kiváló minőségű 
és precíz fordítás biztosítása érdekében. A terminológiai 
adatbázis egy kulcsfontosságú nyelvi erőforrás, mely 
a Studio szoftvercsomag szerves részét képező SDL 
MultiTerm modul segítségével rendkívül könnyen kezelhető 
és megosztható. A jóváhagyott terminológiai adatbázis 
naprakészen tartásával és kiküldésével minden egyes 
fordítás esetében biztosítani tudják a megfelelő kifejezések 
használatát.

Gyorsuljanak fel a gépi fordítás 

segítségével!

Nem számít, milyen gépi fordítómotort (MT) kívánnak 
használni, legyen az neurális vagy statisztikai, standard vagy 
adaptív, beépíthetik azt a Studio programba. Választhatnak 
saját, intelligens, önállóan tanuló AdaptiveMT* gépi 
fordítómotorjaink közül. Ezek azokból a javításokból 
tanulnak, melyeket Önök az általuk ajánlott fordítási 
javaslatokon végeznek. Továbbá dönthetnek kiváló 
minőségű, iparspecifikus fordítómotorjaink vagy számos 
egyéb szolgáltató gépi fordítómotorjának használata mellett 
is, melyek zökkenőmentesen működnek együtt a Studio 
programmal. Így tetszésük szerint használhatják együtt a 
kívánt fordítómotort a Studio programmal, hogy a fordítási 
javaslatok utószerkesztése és ellenőrzése által kínált előnyök 
kihasználásával, a költségek és az erőkifejtés csökkentése 
mellett a lehető legnagyobb hatékonyságot érhessék el. 

*Kattintsanak ide, ha meg szeretnék tudni, hogy 
az AdaptiveMT funkció mely nyelvpárok esetén áll 
rendelkezésre.

Kezeljenek bármilyen projektet!

A Studio választásával biztosak lehetnek abban, hogy 
a legfrissebb fájlformátumokat és a komplex fordítási 
folyamatok által igényelt bonyolultabb feladatokat is 
kezelni tudják. Az SDL a különféle fájltípusok támogatását 
illetően több mint 30 éves gyakorlattal rendelkezik. 
Nem számít, hogy HTML fájl formájában egy egész 
weboldalt, egy Google Doc anyagot, vagy egy 
megjegyzésekkel teletűzdelt Word dokumentumot, 
esetleg egy InDesign IDML formátumban tárolt teljes 
prospektust kell lefordítani, az SDL Trados Studio 
használatával fordítóik megfelelő eszközarzenállal 
rendelkeznek.

https://www.sdltrados.com/products/language-cloud/language-pairs.html
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Sohasem volt még ilyen könnyű az 

együttműködés

Ha azt szeretnék, hogy a fordítás során a csapat tagjai 
együttműködjenek, a Studio a következő platformokhoz 
tud kapcsolódni:

• SDL Trados GroupShare – egy projektkezelési platform, 
illetve együttműködési munkaterület, melyen keresztül 
dokumentumok, fordítási memóriák, terminológiai 
adatbázisok és referenciaanyagok oszthatók meg

• Egyéb SDL fordításmenedzsment megoldások, 
pl. SDL WorldServer és SDL TMS. 

Így az ezeket a megoldásokat alkalmazó szervezetek biztosak 
lehetnek abban, hogy a Studio felhasználók egyszerűnek 
fogják találni az integrált platform részeként végzendő 
munkát.

Az SDL AppStore és a nyelvi szakemberek 

fejlesztési központja

Az SDL AppStore egyedi kezdeményezés az SDL Trados 
Studio és SDL MultiTerm esetében. Ez az on-line piactér 
hasznos alkalmazásokat kínál, melyek letöltésével 
számos fordítási, ellenőrzési és terminológiakezelési 
munkafolyamatot végezhetnek el, illetve könnyíthetnek 
meg. Ezek az alkalmazások ritkábban használt fájlformátum-
szűrőket, fordítási memória kezelő eszközöket, gyakorlatilag 
bármely fordítómotor csatlakoztatását elősegítő beépülő 
modulokat, illetve az egyébként manuálisan végzett, 
szokásos feladatok teljesítését segítő egyéb praktikus 
alkalmazásokat foglalnak magukban.

Az SDL AppStore kiindulási pontként szolgál az üzleti 
alkalmazások Studioval történő integrálásához is. 
A Studio felhasználók által ingyenesen letölthető és 
használható alkalmazások széles tárházán túl egy komplett 
szoftverfejlesztő csomag (SDK), valamint a Studio és a 
MultiTerm modulhoz kapcsolódó API-k sorozata áll a 
fejlesztők rendelkezésére, hogy a szoftvert saját üzleti 
rendszereikbe integrálhassák, eszközöket írhassanak a 
belső munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tételéhez 
és az egyes eljárások automatizálásához, illetve egyedi 
fájltípusokat és plugineket fejleszthessenek a külső 
erőforrásokhoz történő hozzáférés elősegítésére.

Látogassanak el az alkalmazásáruházba: appstore.sdl.com

Ha többet szeretnének megtudni 

az SDL Trados Studio programról, 

látogassanak el a TECH-LINGUA 

weboldalára!

Folyamatos tanulási lehetőségek

Az SDL a tanulási lehetőségek széles választékát kínálja. 
Szervezett tanfolyamok, online videók, webináriumok, 
használati útmutatók és tanulmányok állnak rendelkezésre, 
melyek segítségével az Önök szervezete kapcsolatban 
maradhat velünk, illetve naprakészen tarthatja tudását.

Aktív közösség nyújt segítséget

Csatlakozzanak közösségi fórumainkhoz és kérjenek 
segítséget, amikor csak elakadnak technológiánk 
használata során. Azon túl, hogy kérdéseket tehetnek 
fel és értekezhetnek fordítótársaikkal az SDL fordítási 
hatékonyságot növelő megoldásairól, az SDL szakembereit 
is közvetlenül elérhetik. Ez az a hely, ahol biztosan 
meghallgatásra találnak.

Csatlakozzanak az SDL közösségi fórumaihoz a 
community.sdl.com weboldalon!

További információkért, megrendelésért és tanácsadásért látogassanak el honlapunkra vagy keressenek 
elérhetőségeink bármelyikén.

www.tech-lingua.hu
TECH-LINGUA BT., hivatalos SDL Trados partner
E-mail: trados.sales@tech-lingua.hu; Telefon/Fax: 06-22/792 959
8000 Székesfehérvár, Arany János u. 19., I/1.

Tudták? Olvassák el az sdl.com weboldalon, miért használnak SDL megoldást a világ vezető márkái, 
és kövessék az SDL-t a Twitter-en, a LinkedIn-en és a Facebook-on.
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