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Descoperiți o experiență complet nouă cu SDL Trados Studio 2019, cel mai 
recunoscut instrument CAT din lume. Cu o experiență de peste 30 de ani, 
care a rafinat caracteristicile esențiale solicitate de traducătorii profesioniști 
și de managerii de proiect, SDL Trados Studio reprezintă standardul pentru 
acest sector de activitate la care alții aspiră.

Continuând să asculte nevoile celei mai mari baze globale de utilizatori traducători 
profesioniști, SDL Trados Studio a evoluat în oferirea unei experienţe de utilizator 
îmbunătăţite, a unor noi niveluri de productivitate și calitate inegalabilă. Așadar, puteţi 
obţine rezultate de traducere mai bune, mai rapid, mai ușor și cu o încredere ridicată. 

SDL Trados Studio 2019 va fi disponibil în curând
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Beneficiați de îndrumare clară la cerere 

Un mod mai ușor, mai intuitiv de a învăța Studio

Iniţierea și creșterea încrederii în utilizarea de către dvs. a unui instrument CAT, 
cum este Studio, cât de repede posibil sunt vitale. Acum, din momentul în care 
deschideţi cel mai sofisticat instrument CAT, acesta vă ghidează prin tot ce trebuie 
să știţi pentru a fi productivi imediat.

Mediul de învăţare la cerere vă va conduce prin fiecare domeniu cheie al Studio, 
permiţându-vă să învăţaţi toate caracteristicile puternice pe care Studio 2019 le oferă 
și să stăpâniţi lucrurile în ritmul propriu. Oricât de mult timp aţi utilizat Studio, puteţi 
continua experienţa de învăţare descoperind o funcţionalitate mai bună și mai multe 
caracteristici noi. 

Dacă sunteţi LSP sau Companie care lucrează cu traducători, puteţi avea încredere 
că aceștia vor începe lucrul cât de curând posibil, cu ajutorul Studio 2019.

Beneficiați de acces imediat la tot 

O cale mai simplă pentru a afla mai multe

Numai 50% din utilizatorii de instrumente CAT știu cum să beneficieze la maxim de 
instrumentul lor, astfel încât folosirea la maxim a experienţei dvs. Studio contează 
foarte mult*. Acum puteţi să transmiteţi la Studio exact de ce aveţi nevoie cu noua 
noastră tehnologie Tell Me (Spuneți-mi) , optimizându-vă accesul la caracteristici și 
funcţionalitate.

Pentru a obţine traduceri de bună calitate, profesioniștii în servicii de localizare trebuie 
să aibă acces la un anumit număr de caracteristici pentru a-i ajuta să obţină cele mai 
bune rezultate în cel mai scurt timp. Studio 2019 vă ajută nu numai să accesaţi rapid 
cele mai frecvent folosite caracteristici, ci și să descoperiţi caracteristici mai puternice 
pentru a vă sprijini să gestionaţi traducerile și proiectele complexe de azi. 

Indiferent că sunteţi începători cu Studio sau că sunteţi utilizatori experimentaţi, 
cu accesul imediat la tot ce aveţi nevoie, puteţi să fiţi siguri că beneficiaţi la maxim 
de instrumentul dvs. CAT.

*Observații din studiile de cercetare privind tehnologia de traducere SDL 2016
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Beneficiați de crearea fără efort a proiectelor 

Crearea mai rapidă a proiectelor cu aplicația expert pentru proiecte noi

Crearea proiectelor cât de rapid și eficient posibil permite managerilor de proiect 
să fie mai productivi prin reducerea volumului lor de muncă administrativă. Crearea 
proiectelor în Studio 2019 a fost considerată de către comunitatea de profesioniști mai 
ușoară, mai intuitivă și mai rapidă. 

Cu aplicaţia noastră expert pentru proiecte noi puteţi crea acum rapid și fără efort 
un proiect într-un singur pas ușor, economisind timp și efort. Pentru proiecte mai 
complexe, sunt prezentaţi pașii ulteriori pentru a vă oferi o vizibilitate completă și 
pentru a putea vedea exact unde vă aflaţi și de ce alte configuraţii mai aveţi nevoie. 

Pentru a face Studio 2019 chiar și mai ușor de folosit, actualizările proiectului au fost 
de asemenea simplificate pentru a fi gestionate mai ușor și mai prompt.

Odată cu simplificarea procedurilor sofisticate de gestionare a proiectelor, puteţi să vă 
adaptaţi proiectele pentru a asigura productivitate maximă.

Beneficiați de calitatea ridicată asigurată 

Calitate mai bună cu încredere și control 

Calitatea este primordială în sectorul traducerilor, de fapt este de șase ori mai 
importantă decât costurile*. Studio 2019 va permite o experienţă mai raţionalizată, 
cu modalităţi simple de a asigura o calitate mai bună a traducerilor. 

Verificările privind asigurarea calităţii (QA) nu au fost niciodată mai puternice și mai 
flexibile. Cu noile modalităţi de a personaliza configuraţiile pentru fiecare limbă, 
Studio 2019 gestionează eficient aspectele problematice specifice fiecărei limbi pentru 
a asigura rezultate ale verificării QA mai exacte și traduceri de o bună calitate în toate 
limbile. 

Memoriile de traducere reprezintă una dintre resursele dvs. cele mai valoroase. 
Acum, actualizarea acestora cu cele mai recente și exacte traduceri este mai ușoară 
ca niciodată. Puteţi să beneficiaţi de mai mult control asupra editorului de memorii 
de traducere și să economisiţi timp cu întreţinerea celor mai valoroase resurse, 
un element esenţial în asigurarea calităţii traducerilor.

Cu un control mai bun al calităţii, puteţi avea încredere că obţineţi o calitate mai bună, 
de fiecare dată.
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SDL AppStore

Creați o experiență unică, numai pentru dvs. 

O experienţă bună ar trebui să vă permită să personalizaţi modul în care lucraţi pentru 
a se potrivi nevoilor dvs. Fiind unic pentru Studio și unic pentru dvs., SDL AppStore vă 
permite să personalizaţi modul în care lucraţi cu Studio 2019. 

Cu peste 250 de aplicaţii disponibile în AppStore, multe dintre ele gratuite, și cu 
aplicaţii noi adăugate constant, posibilităţile de a vă personaliza și extinde experienţa 
Studio sunt nelimitate.

MultiTerm 2019 

Detalii fine, traduceri consecvente

Folosirea terminologiei corecte este crucială pentru asigurarea unor traduceri de bună 
calitate și consecvente. MultiTerm 2019 introduce o mulţime de îmbunătăţiri ale unei 
utilizări rafinate pentru a face lucrul cu terminologia mai intuitiv, mai ușor și mai rapid, 
pentru a asigura acele standarde de calitate.

Vă puteţi bucura acum de o vizibilitate sporită cu opţiunea nou-nouţă care arată 
istoricul de termeni și capacitatea de a vizualiza toate intrările terminologice cu 
derulare infinită.

MultiTerm 2019 elimină grijile: cu ecranul de revizuire puteţi acum să aveţi încredere 
că este folosită terminologia corectă și că calitatea traducerilor dvs. rămâne bună. 



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 cele mai mari mărci la nivel mondial utilizează SDL la sdl.com 
și urmăriți-ne pe Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ și sdltrados.com

Drept de autor © 2018 SDL plc. și Tech-Lingua Bt. Toate drepturile sunt rezervate. Denumirea și sigla SDL, precum și denumirile produselor și serviciilor 
SDL sunt mărci înregistrate ale SDL plc și/sau ale sucursalelor sale, unele dintre acestea putând fi înregistrate. Denumirile produselor sau serviciilor altor 
companii reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

Aveți nevoie de mai multe informaţii? 

Pentru traducători liber-profesioniști:  
sdltrados.com/translator/trados2019

Pentru agenţii de traducere:  
sdltrados.com/lsp/trados2019 

Pentru companii:  
sdl.com/trados2019

https://www.sdl.com/
https://twitter.com/sdltrados?lang=en
https://www.linkedin.com/showcase/sdl-trados-studio
https://www.facebook.com/sdltrados/
https://www.youtube.com/user/sdltrados
https://plus.google.com/+sdltradosstudio%20
https://www.sdltrados.com/
http://www.sdltrados.com/translator/trados2019
http://www.sdltrados.com/lsp/trados2019
http://www.sdl.com/trados2019

