
Іс-әрекет еркіндігін таңдаңыз. Trados-ты таңдаңыз 

Жаңа SDL Trados Studio 2021 арқылы жұмыс істеудің жаңа әдісін ашып, еңбек 
өнімділігін арттырыңыз. 

 

Әлемдегі ең танымал CAT құралы өз саласындағы көп жылдық жұмыс тәжірибесіне 

сүйене отырып, аударма мен жобаларды басқарудың SDL Trados Live бұлттық 

технологиялары ұсынатын инновациялық мүмкіндіктері бар көшбасшы үстел құралына 

айналды. 

SDL Trados Studio 2021 жұмыс істеу әдісіңізді толықтай өзгертеді. Бұл шешім көмегімен 

жұмыс істеу әдісін таңдау мүмкіндігіңіз көп болады және еңбегіңіздің өнімділігін арттыра 

аласыз. 

Аудармалар жадын басқаруды және жеке қажеттіліктерге бейімдеуді жақсартып, 

аударудың және жобаларды басқарудың жаңа әдістерін ұсыну арқылы SDL Trados Studio 

2021 аударманың заманауи индустриясының ең күрделі әрі әртүрлі қажеттіліктеріне 

жауап бере алатын аударудың бірегей тәжірибесімен қамтамасыз етеді. 

SDL Trados Live — аудармашылардың еңбек өнімділігін жақсарту үшін жасалған SDL 

бұлттық жүйесі. Ол SDL Trados Studio-мен үйлесімді түрде әрекеттесіп, аудару 

тәжірибеңізді бірегей әрі жемісті ете алады, сондай-ақ жұмыс істеу әдісіңізді толықтай 

өзгертеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDL Trados Studio 2021                                                                                     #TradosТаңдаңыз 



Пайдаланушылардың 75%-ы онлайн және автономды түрде жұмыс істеудің екеуін де 

жөн көреді. 

Дереккөз: SDL Survey, Translation Technology Insights пайдаланушыларының сауалнамасы 

(2020) 

Іс-әрекет еркіндігін таңдаңыз 
Кез келген жерде, кез келген уақытта жұмыс істеңіз... Таңдау сізде! 

Осы уақытқа дейін аударма мамандары өз жұмыс үстелінде немесе бұлттық жүйелерді 

қолдану арқылы онлайн форматта жұмыс істеудің біреуін ғана таңдауға мәжбүр болған 

еді. Енді SDL Trados Studio 2021 арқасында жұмыс үстелінде, СОНДАЙ-АҚ бұлттық 

жүйеде аударуды таңдай аласыз. Жұмыс форматын онлайн ортадан автономды режимге 

кедергісіз өзгерте аласыз, бұл сізге кез келген жерде, кез келген уақытта қиындықсыз 

аударуға мүмкіндік береді. Таңдау сізде. 

SDL Trados Studio 2021 көмегімен шектеулер жойылады: таңдалған режимде жұмыс 

істеу икемділігі де, бірегей үздіксіз жұмыс процесі де сізге ұнайтын болады. 

Кез келген құрылғыда жұмыс істеуге болады 

Жаңа, интеграцияланған әрі қауіпсіз SDL Trados Live бұлттық ортасы арқылы өзіңіз таңдаған кез 

келген құрылғыда аудара аласыз. Windows немесе Mac операциялық жүйесі бар дербес 

компьютерде, ноутбукте немесе планшетте, жұмыс үстелінде немесе браузерде аударуды жөн 

көретін болсаңыз, таңдау өзіңізде. 

Жобаларды онлайн ортада жасап, толықтай аударумен қоса автономды түрде өңдеуге немесе 

керісінше жасауға болады. Осылайша жобаны іске қосудағы немесе аудару уақытындағы 

іркілістер жойылып, еңбегіңіз өнімді болады. 

Жобалар мен жоба ресурстарына оңай қол жеткізе аласыз, осылайша пайдаланушы шешімі 

жеңілдетілген әрі ыңғайлы болады, жобалар қауіпсіз резервтік көшіру кепілдігімен жылдам іске 

қосылады. 

API интерфейстері арқасында мүмкіндіктер көбейді 

SDL Trados Studio 2021 автоматтандыруға, параметрлерге немесе Studio-ға жаңа функционалдық 

мүмкіндіктерді қосуға икемді кіру рұқсатын қамтамасыз ету үшін Studio Integration API-ді 

жетілдіреді. 

Түрлі файлдармен жұмыс істеу 

SDL Trados Studio 2021 файлдардың бұрыннан қарағанда көп түрімен сәйкес келетін болады, 

осылайша сенімді CAT құралында кез келген аударма жобасы бойынша жұмыс істей аласыз. 



Өнімділікті таңдаңыз 

Автоматтандыру мен сапа бақылауы жақсартылды 

SDL Trados Studio 2021 жақсартылған аударма жады арқылы аудармаңыз дәл, ал 

өнімділігіңіз жоғары болады. Уақытты, күнді және сандарды анықтаудың жақсартылған 

технологиясы арқасында автоматты аударма тапсырмалары жылдам орындалып, жоғары 

сапаға (QA) кепілдік беріледі. 

Іздеу механизмінің қуаты артты 

Ірі құжаттар арасында ауысып отыру қажет болса, SDL Trados Studio 2021 қуатты іздеу 

шарттарын және ақпаратты көрсетудің бейімделетін әдістерін ұсынады. Іздеу шарттарын 

реттеп болсаңыз, оларды алдағы уақытта қолдану үшін сақтап қойсаңыз болады. 

Аударма сапасын қамтамасыз етудің (TQA) ең тиімді құралы 

Аударма сапасын тексеру (TQA) енді жеңілдеді. Сіздің пікіріңізге негізделген ең жаңа, 

оңтайландырылған пайдаланушы интерфейсі көмегімен үнемі жоғары сапаға жетіп 

жатқаныңызға сенімді боласыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жеке қажеттіліктерге бейімдеуді таңдаңыз 

SDL AppStore порталына Studio-дан тікелей кіру 

Аудармашылар әртүрлі болады. Өзіңізге тән жұмыс стиліңіз, жұмыс процестеріңіз, 

сондай-ақ бірегей қажеттіліктері мен талаптары уағдаласатын көптеген клиенттер де бар. 

CAT құралыңыз осының бәрін ескеруі керек. CAT құралын жұмыс әдісіңізге сай 

бейімдесеңіз, жұмысыңыз өнімді әрі тиімді болады. SDL Trados Studio 2021 көмегімен CAT 

құралыңызды бейімдеу жеңіл.  

SDL AppStore порталына Studio арқылы тікелей өтіп, 250-ден астам қолданбаларға қол 

жеткізе аласыз. Бұл жерде жаңа қолданбаларды тауып, жүктеп алып, орната аласыз және 

қолданбаларды әп-сәтте жоя аласыз. Сондай-ақ қолданбаның жаңартуларын тексеруге де 

болады. Осы функцияларды пайдалану арқылы Studio-ның функционалдық 

мүмкіндіктерін кеңейту процесі жеңілдейді: 

• Аударма, рецензиялау немесе терминологиямен жұмыс істеу процестерін 

жақсарту және автоматтандыру 

• Машиналық аударманың үшінші тарапымен қосылу 

• Аудармалар сапасын жақсарту үшін тексеру тапсырмаларының параметрлерін 

дәлме-дәл реттеу 

 

Trados қолдану мәселелерін талқылауға арналған SDL онлайн қауымдастығы 

Жоба аудармашылары мен менеджерлері үшін CAT құралынан көп пайда көру маңызды. 

SDL Trados Studio 2021 қолдансаңыз, тікелей Studio ортасында көмек және ұсыныс сұрау 

үшін SDL Community онлайн қауымдастығына кіре аласыз. Сұрақтарыңызды жылдам 

қойып, жауабын тиімді түрде іздеңіз де, ең маңызды жұмыс — аудармаға қайтып 

оралыңыз. 

 

 

 

Тыныштықты таңдаңыз 

SDL Trados Studio 2021 бағдарламасымен жұмыс істесеңіз, жұмыс процесіңіз икемді 

болып қана қоймай, жаныңыз тынышталады. 



SDL Trados мұрасына негізделе отырып, бұл шешім сізге аударма саласындағы үздік CAT 

құралынан күткен барлық қажеттіліктерді береді, бұлттық жүйелердің инновациялық 

функционалды мүмкіндіктерімен, тиімділікпен және жоғары өнімділікпен қамтамасыз 

етеді. 

Сіздің пікірлеріңізді ескеріп, SDL Trados Studio 2021 бағдарламасында өнімділік одан әрі 

жақсарды, қолдану тәжірибесі жетілдірілді және жұмыс істеу әдісі жеңілдетілді. 

SDL компаниясы үнемі өзгеріп отыратын аударма саласында жетістікке жету үшін қажет 

құралдар арқылы сізге өз көмегін ұсынады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша ақпарат қажет пе? 

Штаттан тыс аудармашылар мен аудармалар бюросы үшін:  

sdltrados.com/trados2021 



Корпоративтік клиенттер үшін: 

sdl.com/trados2021 

 

Іс-әрекет еркіндігін таңдаңыз. Trados-ты таңдаңыз. 

#TradosТаңдаңыз 

 

 

 

 

 

 

SDL (LSE: SDL) — тілге қатысты жобалар мен мазмұнды басқаруға арналған интеллектуалды шешімдер әзірлейтін 

компания. Біздің мақсатымыз — тілге, байланысу әдісіне немесе түйісу нүктесіне қарамастан, ұйымдардың әлемдегі 

аудиториясымен қарым-қатынас орнатуына мүмкіндік бере отырып, ортақ тіл табысуға жағдай жасау. Біз ең үздік 90 

әлемдік брендті, мақсатты секторларымыздағы ең ірі компанияларды қосқанда 4500-ден астам корпоративтік 

клиентпен жұмыс істейміз. Аударманың, тілдік технологиялардың және мазмұнды басқару технологияларының бірегей 

үйлесімі арқылы клиенттерімізге мазмұнға (көлем, жылдамдық, сапа, фрагментация, талаптарға сәйкестік және 

мазмұнды түсіну) қатысты қиындықтармен күресуге көмектесеміз. 

Қаншалықты хабардарсыз? 

Әлемдік үздік компаниялар неліктен бізбен бірге жұмыс істеп, мына компаниямызды таңдайтыны туралы қосымша 

ақпарат алыңыз: sdl.com Келесі қызметтердегі жаңалықтарымызға жазылыңыз: Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube 

және sdltrados.com 

 

Авторлық құқық © 2020 SDL plc. Барлық құқықтары қорғалған. 

SDL компаниясының атауы мен логотипі, сондай-ақ SDL өнімдері мен қызметтерінің атауы SDL plc және/немесе оның еншілес 

компанияларының сауда белгісі болып табылады. Олардың кейбіреуі тіркелген болуы мүмкін. Компанияның, өнімдердің және 

қызметтердің басқа атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады. 


