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Nové zážitky. Lepší výsledky.

SDL Trados Studio, nejpoužívanější CAT nástroj v 
překladatelském odvětví, jsme vylepšili natolik, že vám 
přinese zcela novou zkušenost.

Program je navržen na základě uživatelských zkušeností s jeho jádrem. Studio 2019 mění způsob, jak jej noví 
uživatelé budou umět používat od první chvíle, pomáhá zkušeným odborníkům využívat všechny jeho výkonné 
funkce na maximum, přináší nové úrovně produktivity celému překladatelskému týmu a poskytuje bezkonkurenční 
kvalitu vašich překladů.

Co nového nabízí  
SDL Trados 
Studio 2019?
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Využijte jasné pokyny na požádání

Od chvíle, kdy Studio 2019 otevřete, budou vás na každém kroku provázet 
tipy, triky a videa pro začátečníky, které vám ukážou, jak vytvářet a spravovat 
projekty, používat překladový editor a získávat maximum z  pracovních 
materiálů. 

Lidé v překladatelském odvětví jsou vždy pod časovým tlakem, takže čím dříve 
začnete, tím lépe. Pokud máte překladatelskou agenturu nebo firmu, můžete 
si být jisti, že se Studiem 2019 začne váš tým pracovat okamžitě.

Jakmile postupem času naberete zkušenosti s novými postupy, objevíte více 
funkcí s nápovědou, kterou můžete kdykoli navštívit přímo v rámci programu a 
která zajistí dodatečnou pomoc středně pokročilým a pokročilým uživatelům. 
Můžete tedy strávit méně času učením a více překládáním.

Užijte si okamžitý přístup všem funkcím 

Studio 2019 nabízí jednodušší a rychlejší cestu, jak v mžiku nalézt jednotlivé 
funkce s novou technologií „Tell Me“. 

Teď se můžete v programu přesně dotázat na to, co chcete vědět, stačí 
jednoduše napsat slovo nebo frázi a Studio vám nabídne příkazy, možnosti 
a nastavení na téma, které hledáte. Když například napíšete „translation 
memory“, dostanete nabídku vytvoření nové překladové paměti, možnost 
vyhledávání překladových pamětí a jejich nastavení ve vašem projektu. 
Kliknutí na nabídku vás zavede přesně tam, kam potřebujete, takže z jednoho 
místa můžete přistupovat ke všem funkcionalitám. 

Se 700 příkazy a 1300 nastaveními je Studio účinný nástroj, takže ať už 
jste začátečník, nebo pokročilý uživatel, okamžitý přístup k jakékoli části 
softwaru vám šetří čas, který byste jinak strávili procházením složité nabídky a 
nastaveními. Můžete dokonce najít něco užitečného, o čem jste neměli tušení, 
že ve Studiu vůbec je!

Zde uvidíte nové navádění v praxi

Podívejte se na funkci Tell Me v akci

S informacemi na dosah 
ruky nepotřebujete 
opouštět prostředí 
programu, když si 
budete chtít cokoli 
ověřit. Velmi rychle se 
naučíte být produktivní 
a zvládnete svou práci 
se Studiem a jeho 
výkonnými funkcemi 
vlastním tempem. 

MultiTerm 2019

Jemné detaily a konzistentní překlady 

Používání správné terminologie je zásadní 
pro zajištění vysoké kvality a podobnosti 
překladů. MultiTerm 2019 dělá práci s 
terminologií intuitivnější, snazší  
a rychlejší díky uživatelským vylepšením a 
zajišťuje vysoce kvalitní standardy vašich 
překladů. 

Nyní si také můžete vychutnat zvýšený 
rozhled díky novému zobrazení historie 
termínů a schopnosti zobrazit veškerou 
vaší terminologii. 

S programem MultiTerm 2019 můžete 
nechat všechny své obavy stranou: s 
oknem revize si nyní můžete být jisti, že 
jste použili správnou terminologii a kvalita 
vašich překladů zůstala vysoká.

http://www.sdltrados.com/onboarding
http://www.sdltrados.com/tellme
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Vyzkoušejte si snadné vytváření projektů

Frekvence překladových projektů se stále zvyšuje a termíny jsou čím dál kratší. 
Studio 2019 nabízí nové způsoby jak tyto problémy řešit:

• vytvořením projektu v jednom kroku
• vylepšenou navigací
• jednoduchou aktualizací projektu

Nový průvodce projekty 

Průvodce projekty vám umožňuje začít snadno a rychle v jediném kroku, takže 
šetří váš čas. Pokud máte projektovou šablonu, vše, co potřebujete, najdete v 
jediném kroku, což značně sníží počet kliknutí, která jinak k vytvoření projektu 
potřebujete!

Pro složitější nebo jedinečné projekty jsou vytvořeny další kroky., takže přesně 
vidíte, v jaké fázi vytváření projektu jste a co jste již nastavili. Můžete také 
kliknout na jednotlivé kroky na tzv. „mapě metra“ a snadno přejít 
na potřebné nastavení, čímž snížíte počet kliknutí a ušetříte si čas při vytváření 
projektu.

Bezproblémová aktualizace projektů

Se Studiem 2019 je nyní možné přidat nový soubor do již existujícího projektu 
a provést stejné dávkové úkoly, jaké jste učinili během vytváření projektu −  
a to vše v jednom snadném kroku pomocí funkce „Quick Add Files“. Můžete 
také použít „Add Files and Run Custom Batch Tasks“ a vybrat si z různých 
dávkových úkolů. 

Aktualizace konkrétních souborů je také rychlý a více automatický proces, nyní 
až o 82 % svižnější než kdy dřív! Jednoduše si vyberte nový soubor, Studio 
provede všechna odpovídající zpracování na pozadí a zároveň zachová to, co 
již bylo přeloženo.

Podpora souborových 
formátů

Ve Studiu se stále snažíme vylepšovat 
podporu souborových formátů a umožnit 
vám práci i s neobvyklými soubory. 
Studio 2019 nyní podporuje soubory 
typu Microsoft Visio a další formáty 
byly aktualizovány, aby souhlasily s 
nejnovějšími vydáními souborů jiných 
vydavatelů, jako např. Adobe FrameMaker 
2019.

Víme, že projektoví 
manažeři jsou neustále  
v pracovním nasazení, 
takže se vždy snažíme 
nalézt nové cesty, jak 
snížit jejich zátěž. Nový, 
flexibilní průvodce 
vytvářením projektu 
urychluje tuto činnost až 
o 32 %, takže šetří váš 
čas s každým projektem.

Podívejte se na novou práci s projekty v praxi

* ve zkušebních podmínkách SDL

http://www.sdltrados.com/projects
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Dopřejte si zaručeně vysokou kvalitu

Kvalita překladů je důležitá navzdory tlaku na termíny a ceny. Studio 2019 vám 
poskytne vylepšenou podporu, aby vám pomohlo udržet vysoké standardy 
překladů.

Vylepšená kontrola kvality

Všechny jazyky mají své individuální zvláštnosti, takže často nemá smysl 
stanovit v rámci projektu jednotné nastavení pro všechny jazykové páry. 
Studio 2019 představuje možnost přizpůsobit nastavení pro každý jazyk zvlášť, 
čímž zvýší vaši flexibilitu a kontrolu nad zajištěním kvality přes QA check. 
Můžete tedy účinně zvládat specifické jazykové aspekty jako interpunkční 
znaménka, čísla a regulární výrazy a jemně doladit nastavení pro zajištění 
přesnější QA kontroly a zvýšení kvality překladů do všech jazyků. 

Když ve Studiu 2019 spustíte QA kontrolu, zdrojové a cílové segmenty budou 
zahrnuty v hlášení, takže můžete přesně sledovat, kde se každá chyba nachází. 
Uspíší to moment vašeho pochopení, kde přesně a proč se stala chyba. 
Snadno pak můžete jedním kliknutím přejít do segmentu, o který se jedná, a 
chybu opravit.

Vylepšené překladové paměti a práce s nimi

Se Studiem 2019 máte více kontroly nad „Translation Memories 
Editor“: můžete zobrazit až 1000 překladových jednotek na stránce a přejít ke 
konkrétní nebo poslední stránce ve vaší překladové paměti, což usnadňuje 
a urychluje procházení, změny a aktualizace vašich překladů. Starat se 
tedy o váš nejcennější majetek a udržovat jej aktualizovaný díky novějším 
a přesnějším překladům je méně časově náročné a můžete si být jisti, že to 
přispěje k vysoce kvalitním překladům.
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Společnost SDL (LSE:SDL) je globální inovátor v oblasti překladových technologií, služeb a správy 
obsahu S více než 25letou zkušeností SDL poskytuje stále se měnící služby, což je umožněno odlišnými 
zkušenostmi se zákazníky z celého světa.

Jste v obraze? Zjistěte, proč největší světové značky používají produkty SDL na sdl.com 
a sledujte nás na Twitteru, LinkedInu, Facebooku, YouTube, Google+ a sdltrados.com.

Všechna práva vyhrazena. Název SDL a logo a názvy produktů a služeb SDL jsou ochranné známky společnosti SDL plc a/nebo jejích dceřiných společností, z 
nichž některé mohou být registrovány. Názvy produktů a služeb jiných firem jsou majetkem jejich vlastníků.

Podívejte se na novou práci s projektovými pamětmi v praxi

Podívejte se na funkce kontroly QA v praxi

Jednoduché způsoby, 
jak zaručit vysokou 
kvalitu vašich překladů 
a udržovat překladové 
paměti v nejlepším 
možném stavu, vám šetří 
čas a zajistí, že dosáhnete 
té nejlepší kvality díky 
důvěře a kontrole.

Potřebujete další 
informace?

Pro překladatele: 
sdltrados.com/fl/trados2019

Pro překladatelské agentury: 
sdltrados.com/lsp/trados2019

Pro korporace: 
sdl.com/trados2019

http://www.sdl.com/
https://twitter.com/sdltrados?lang=en
https://www.linkedin.com/company/sdl-trados-studio?trk=company_name
https://en-gb.facebook.com/sdltrados/
https://www.youtube.com/user/sdltrados
https://plus.google.com/+sdltradosstudio
http://www.sdltrados.com/
http://www.sdltrados.com/tmeditor
http://www.sdltrados.com/qachecks
http://www.sdltrados.com/fl/trados2019
http://www.sdltrados.com/lsp/trados2019
http://www.sdl.com/trados2019

