


SDL Trados Studio 2021 #ChooseTrados

Descoperiți un mod cu totul nou de a lucra și de a vă 
îmbunătăți productivitatea cu noul SDL Trados Studio 2021.

Dezvoltat pe baza anilor de experiență în acest domeniu, cel mai popular 
instrument CAT combină acum puterea sa de unealtă lider de piață pentru 
computere cu capacitățile inovatoare de management de proiect și de traducere 
cu ajutorul tehnologiei cloud ale SDL Trados Live. 

SDL Trados Studio 2021 va transforma modul în care lucrați. Vă oferă mai multe 
alegeri privind modul dvs. de lucru și vă va ajuta să vă îmbunătățiți productivitatea. 

Oferind noi moduri de a traduce și a gestiona proiecte, îmbinate cu îmbunătățiri 
ale managementului și personalizării memoriilor de traducere, SDL Trados 
Studio 2021 asigură o experiență unică de traducere care poate satisface 
nevoile provocatoare și diverse ale sectorului de traduceri.

SDL Trados Live este 
tehnologia de tip cloud pentru 
productivitatea traducerii de 
la SDL.  
Aceasta funcționează unitar cu 
SDL Trados Studio pentru a vă 
oferi o experiență de traducere 
foarte bună, într-un mod unic, 
care să transforme modul în 
care lucrați.

Alegeți flexibilitatea. Alegeți Trados.



SDL Trados Studio 2021 #ChooseTrados

Lucrați oriunde, lucrați oricând... este alegerea dvs.!

Până acum, profesioniștii din domeniul traducerilor au fost limitați la alegerea „ori/ori” între a lucra pe calculatorul lor sau 
a lucra în regim online prin tehnologia de tip cloud. Acum, cu SDL Trados Studio 2021, puteți alege să traduceți atât pe 
calculatorul dvs., cât ȘI în tehnologia de tip cloud. Puteți comuta ușor între lucrul online sau lucrul offline, oferindu-vă 
flexibilitate pentru a lucra oriunde, oricând. Este alegerea dvs.

Începeți un proiect pe telefonul dvs. dacă sunteți în mișcare, traduceți pe calculatorul dvs. pentru a optimiza productivitatea 
traducerii, revizuiți cu ușurință pe interfața web mai simplă – puteți schimba între accesul online și cel offline la fluxul de 
lucru al proiectului dvs., în funcție de sarcina de îndeplinit și de modul de lucru preferat de dvs. 

SDL Trados Studio 2021 elimină compromisul – vă puteți bucura de flexibilitatea de a lucra, în modul ales de dvs., 
în timp ce vă bucurați de o experiență unică și unitară.

75% din traducători doresc o 
combinație de lucru online și  
offline. 

Sursa: Studiu SDL, Translation Technology Insights 

(Perspective ale tehnologiei de traducere) (2020)

Alegeți flexibilitatea

Lucrați pe orice dispozitiv

Cu SDL Trados Live, noua noastră opțiune de tip cloud, 
integrată și sigură, veți putea lucra pe orice dispozitiv doriți. 
Fie că este un calculator Windows sau un Mac, laptop sau 
tabletă, calculator desktop sau browser, alegerea va fi a dvs.

Proiectele pot fi create și finalizate complet în mediul online, 
dar se poate lucra la ele și mai târziu, în mediul de calculator 
sau vice-versa – eliminând întârzierile la începerea proiectului 
sau în timpul traducerii și îmbunătățindu-vă productivitatea.

Accesul facil la proiecte și la resursele proiectului reprezintă 
o soluție simplificată și mai ușor de utilizat, astfel încât 
proiectele pot fi pregătite și se pot derula mai repede și 
cu asigurarea unor copii de rezervă sigure.

Mai multe posibilități cu API 

SDL Trados Studio 2021 va aduce îmbunătățiri ale 
integrării în Studio a interfețelor pentru programarea 
de aplicații (API) pentru a vă permite un acces mai 
flexibil pentru a automatiza, personaliza și adăuga noi 
funcționalități în Studio. 

Lucrați cu mai multe tipuri de fişiere

SDL Trados Studio 2021 va fi compatibil cu mai multe 
tipuri de fișiere decât oricând, astfel încât puteți lucra în 
instrumentul dvs. CAT cel mai de încredere pentru orice 
proiect de traducere.
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Automatizare şi QA optimizate

Memoria de traducere optimizată a SDL Trados Studio 2021 vă va oferi o precizie suplimentară și o productivitate mai 
mare. Cu o recunoaștere mai bună a timpilor, datelor și numerelor, sarcinile de traducere automate sunt mai rapide și oferă 
o experiență mai bună de asigurare a calității (QA). 

O căutare mai puternică

Pentru utilizatorii care au nevoie să navigheze cu ușurință prin documente mari, SDL Trados Studio 2021 vă va oferi criterii 
de căutare mai puternice și moduri mai flexibile de afișare a informațiilor. Și dacă v-ați personalizat criteriile de căutare, 
acestea pot fi salvate pentru utilizarea viitoare.

Revizuirea mai bună a asigurării calității traducerii (TQA)

Reviziile evaluării calității traducerii (TQA) vor fi mult mai ușor de făcut. Cu o interfață de utilizator nouă, mai structurată, 
datorită sugestiilor dvs., puteți fi sigur că obțineți cea mai bună calitate, de fiecare dată.

Alegeți productivitatea
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Alegeți personalizarea

Accesați SDL AppStore direct din Studio

Nu există doi traducători la fel. Aveți propriul stil de lucru, procese proprii, precum și o varietate de clienți care stabilesc 
nevoi și cerințe unice. 

Instrumentul dvs. CAT ar trebui să reflecte acest lucru. Prin faptul că puteți să adaptați instrumentul dvs. CAT pentru a se 
potrivi modului în care lucrați, se asigură productivitate și eficiență maxime. Cu SDL Trados Studio 2021, personalizarea 
instrumentului dvs. CAT va fi mult mai ușoară.

Veți putea accesa peste 250 de aplicații în SDL AppStore direct din mediul dvs. Studio. Acest lucru vă va permite să 
explorați aplicații noi, să descărcați, să instalați și să ștergeți aplicații prin mai puține clicuri, plus că puteți să verificați ușor 
ce actualizări ale aplicațiilor sunt disponibile. Putând face acest lucru, va fi simplu să extindeți funcționalitatea Studio: 

• Optimizați-vă și automatizați-vă procesele de traducere, revizie sau terminologie 

• Conectați-vă la furnizorii terți de traducere automată 

• Faceți reglaje fine ale verificărilor pentru a crește calitatea traducerilor dvs.

 

Comunitatea SDL din cadrul Trados

Pentru traducători și manageri de proiect deopotrivă, valorificarea la maxim a instrumentului dvs. CAT este esențială. 

Cu SDL Trados Studio 2021 veți putea accesa online Comunitatea SDL pentru ajutor și îndrumări chiar din Studio. 
Puneți întrebări și căutați răspunsuri rapid și eficient, astfel încât să puteți reveni la ce contează cel mai mult – traducerea.
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SDL Trados Studio 2021 nu numai că vă oferă mai multă flexibilitate în modul de lucru, 
dar vă oferă şi linişte.

Construit pe moștenirea SDL Trados, acesta vă oferă tot ce ați așteptat de la un instrument CAT lider în acest sector, 
în același timp cu furnizarea funcționalității inovatoare a tehnologiei de tip cloud, cu o productivitate îmbunătățită și o 
performanță mai bună. 

Pe baza sugestiilor dvs., SDL Trados Studio 2021 prezintă de asemenea îmbunătățiri ale performanței caracteristicilor, 
o experiență rafinată și moduri simplificate de lucru. 

SDL continuă să vă sprijine cu instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă dezvolta și a avea succes în lumea în continuă 
evoluție a localizării. 

Alegeți liniștea



SDL (LSE:SDL) este o companie care se ocupă cu gestionarea inteligentă a resurselor și 
conținutului lingvistic. Timp de peste 25 de ani am ajutat companiile să comunice cu încredere 
și să ofere rezultate transformatoare în domeniu prin crearea unor experiențe puternice care 
conectează clienții din multe puncte de contact din întreaga lume.

Sunteți informat? Aflați de ce companiile globale lucrează cu și au încredere în sdl.com. 
Urmăriți-ne pe Twitter, LinkedIn și Facebook.

Drept de autor © 2020 SDL plc. și Tech-Lingua Bt. Toate drepturile sunt rezervate. Denumirea și logo-ul SDL, precum și 
denumirile produselor și serviciilor SDL sunt mărci înregistrate ale SDL plc și/sau ale filialelor sale, unele dintre care pot fi 
înregistrate. Alte denumiri ale produselor sau serviciilor companiei reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.
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Alegeți flexibilitatea. Alegeți Trados. 

#ChooseTrados

Doriţi mai multe informaţii?

Pentru traducători independenți și agenții de traducere: 
sdltrados.com/trados2021

Pentru companii: 
sdl.com/trados2021

Pentru mai multe informații despre 
produse și despre ofertele noastre 
promoționale visitați: 
 
sdltrados.tech-lingua.hu/ro.

https://www.sdl.com/
https://twitter.com/SDL
https://www.linkedin.com/company/sdlplc
https://en-gb.facebook.com/sdlplc/
https://www.sdltrados.com/landing/get-ready-for-studio-2021.html?utm_medium=pdf&utm_source=brochure&utm_campaign=sdl-trados-studio-2021-prelaunch&utm_content=pb-sdl-trados-studio-2021-prelaunch-brochure%20
https://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/sdl-trados-studio/get-ready-for-studio-2021.html?utm_medium=pdf&utm_source=brochure&utm_campaign=sdl-trados-studio-2021-prelaunch&utm_content=pb-sdl-trados-studio-2021-prelaunch-brochure
http://sdltrados.tech-lingua.hu/ro

