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SDL Trados Studio 2019 Yakında Geliyor!
Dünyanın en oturmuş BDÇ aracı olan SDL Trados Studio 2019 ile yepyeni bir
deneyim yaşayacaksınız. 30 yılı aşkın bir süredir profesyonel çevirmenlere
ve proje yöneticilerine onlara en çok ihtiyaç duydukları işlevleri ulaştıran
SDL Trados Studio, diğerlerinin heves ettiği endüstri standardını sunuyor.
Dünyanın en büyük profesyonel çevirmen tabanını dinlemeye devam eden SDL Trados
Studio, sizlere daha ileri bir kullanıcı deneyimi yaşatmak ve sizleri rakipsiz bir kalite
düzeyine ulaştıracak şekilde geliştirdi. Artık daha iyi çeviri sonuçlarına daha hızlı, daha
kolay ve daha yüksek bir güvenle erişeceksiniz.
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İhtiyaç olduğunda tam rehberliğin deneyimini yaşayın

Her şeye anında erişmenin deneyimini yaşayın

Studio’yu öğrenmenin daha kolay ve daha sezgisel yolu

Daha fazlasını bulmanın daha basit bir yolu var

Studio gibi bir BDÇ aracını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak ve
bu aracı kullanırken kendini güvende hissetmek hayati bir konudur. Şimdi, bu dünyanın
en gelişmiş BDÇ aracı açıldığı andan itibaren, daha üretken bir çevirmen olmanız için
bilmeniz gerekenleri göstererek sizi doğrudan yönlendirmeye başlıyor.

BDÇ kullanıcıları içinde, sahip oldukları araçtan maksimum seviyede yararlanabilenlerin
oranı sadece %50*; o halde “Studio deneyiminden en iyisini elde etmenin önemi büyük!”
diyebiliriz. Trados Studio yeni geliştirilen “BANA ANLAT!” teknolojisiyle bilmeniz gereken
her şeyi size anlatarak, Trados’un tüm özelliklerini ve işlevlerini sizin de kullanmanızı
sağlıyor.

Talep üzerine eklenen öğrenme ortamı sizi Studio üzerindeki her anahtar alana götürüyor
ve en basit şekliyle Studio 2019’un sunduğu yeni güçlü özellikleri size göstererek ustalaşmanıza zemin hazırlıyor. Studio’yu ne zamandan beri kullandığınız çok önemli değil,
kullanmaya devam ederken daha fazla işlevi keşfettiğinizi ve yeni özelliklerin üzerindeki
perdenin birer birer kalktığını göreceksiniz.
Bünyesinde çevirmenlerin çalıştığı bir çeviri işletmesi veya sanayi/ticaret kuruluşuysanız, çevirmenlerinizin mümkün olan en kısa sürede Studio 2019 ile uyum sağladığını
izleyeceksiniz.

Yüksek kalitede çeviri teslim etmek isteyen çevirmenler, en kısa sürede en iyi sonuçlar
elde etmede kendilerine yardımcı olacak özelliklere erişmek ister. Studio 2019, size sadece en yaygın kullanılan özelliklere hızlı bir şekilde ulaşma imkanı vermekle kalmıyor;
aynı zamanda, günümüz çeviri işlerinin karmaşıklığının altından rahatlıkla kalkmanıza da
yardım eden daha güçlü özellikleri keşfetmenizi sağlıyor.
Gerek usta bir Trados kullanıcısı, gerekse Trados Studio’nun acemisi olun, ihtiyacınız olan
her şeye anında erişerek BDÇ aracınızdan en üst seviyede fayda sağlayacaksınız.

* “SDL 2016 Çeviri Teknolojisi Algısı” adlı kamuoyu araştırması
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Kolay proje oluşturmanın deneyimini yaşayın

Yüksek kalite güvencesinin deneyimini yaşayın

Yeni proje sihirbazı ile projelerinizi daha hızlı oluşturacaksınız

Güvenebileceğiniz yüksek kalite ve kontrol

Projelerin mümkün olduğunca daha hızlı ve etkin bir şekilde oluşturulması proje yöneticilerinin idari yükünü azaltarak, onları daha üretken hale getiriyor. Studio 2019’da proje
oluşturma adım adım iş akışına çevrilmiş ve daha kolay, sezgisel ve hızlı hale getirilmiştir.

Çeviri sektöründe kalite işin esasıdır! Gerçekten, kalite maliyetten altı kat daha önemlidir.
Studio 2019 size daha belirgin bir iş akışı deneyimi kazandırırken daha yüksek kalitede
çevirileri garanti eden basit yollar sunacaktır.

Yeni proje oluşturma sihirbazıyla bir projeyi sadece bir adımda hızlı ve kolay bir şekilde
oluşturacak, zaman ve enerji tasarrufu elde edeceksiniz. Platforma, daha karmaşık
projeler için daha ileri adımlar eklenmiş ve proje yöneticisine eksiksiz bir izleme alanı
sağlanmıştır. Böylece, çevirmen tam olarak nerede olduğunu, ardından ne gibi ayarlamalar yapması gerektiğini görebilmektedir.

Kalite Güvence kontrolü hiçbir zaman bu denli güçlü ve esnek olmadı. Her dil için ayrı
ayrı sağladığı yeni özelleştirme ayarları seçenekleriyle Studio 2019 özel dil nüanslarını
kolaylıkla yakalayarak daha doğru KG kontrol sonuçları verir ve tüm dillerde daha yüksek
kalitede çeviri üretilmesini sağlar.

Studio 2019’un kullanımını daha da kolaylaştırmak için, proje güncellemeleri basitleştirilmiş, kolay ve hızlı yürütülebilir hale getirilmiştir. Sofistike proje yürütme özelliğinin
basitleştirilmesi sayesinde, projelerinizi rahatlıkla takip ederek en yüksek düzeyde
verimlilik elde edebilirsiniz.

Çeviri bellekleri sizin en önemli varlığınızdır. Şimdi, SDL Trados Studio ile en son geliştirilen en doğru çevirileri güncel olarak muhafaza etmek çok kolay. Bellekleriniz üzerinde
tam bir kontrol sahibi olacak ve bu değerli varlıklarınızın bakımını çok daha kısa sürede
yapabileceksiniz. Zenginleştirilmiş kalite kontrolü, her zaman için yüksek kaliteye erişebileceğinize güven duymak demektir.
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MultiTerm 2019

SDL AppStore

İnce ayrıntılar, tutarlı çeviriler

Benzersiz ve sadece size özel bir deneyim

Doğru terminoloji kullanımı yüksek kaliteli ve tutarlı çevirilerin garanti edilmesinde kilit
rol oynar. MultiTerm 2019, şimdi sunduğu kullanıcı rahatlığına yönelik yepyeni özellikler sayesinde terminolojiyle çalışmayı daha sezgisel hale getirerek kolaylaştırıyor,
hızlandırıyor ve uluslararası kalite standartlarını teminat altına alıyor.

Yaşayacağınız eşsiz deneyim çalışma tarzınızı kendi gereksinimlerinize uyacak biçimde
kişiselleştirmenizi sağlıyor. Studio’ya özel ve size özel, SDL AppStore Studio 2019’da
çalışma tarzınızı özelleştirmenize zemin verir.

Yeni özellikler arasında olan terim tarihçesini gösterme seçeneği ve sonsuz kaydırma
ile tüm terim girdilerini izleme imkanı vererek daha geniş görüntüleme zemini sunuyor.

SDL AppStore’daki çoğunluğu ücretsiz 250'den fazla uygulama ve sürekli eklenen yenileriyle Studio deneyiminizi özelleştirme ve geliştirmede sınır yok.

MultiTerm 2019 endişelerinizi yok ediyor: inceleme ekranı sayesinde doğru terminolojinin kullanıldığından ve çeviri kalitenizin her zaman yüksek kaldığından emin
olabilirsiniz.
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