
Ez csak néhány az SDL Trados Studio 2017 által támogatott 
nyelvek közül. A Studio 2017 a Microsoft Windows 8.1-10 által 
támogatott bármely nyelvkombinációval működik. 
A támogatott nyelvek teljes listájához kattintson ide.

afrikaans

albán

angol (minden változata)

arab (minden változata)

azeri (minden változata)

baszk

bengáli

bolgár

bosnyák

cseh

dán

dari

divehi

északi sotho

észt

fárszi

fehérorosz

feröeri

finn

francia (minden változata)

fülöp-szigeteki

gael (minden változata)

galíciai

görög

grönlandi

grúz

gujarati

héber

hindi

holland (minden változata) 

horvát (minden változata) 

indonéz

ír

izlandi

japán

jiddis

kambodzsai

kannada

katalán

kazah

kirgiz

kiswahili

konkani

koreai (minden változata) 

közép-kurd 

kínai (minden változata)

lengyel

lett

litván

macedón

magyar

malayalam

malaysiai

máltai

maori

marathi

mongol

német (minden változata)

norvég (minden változata)

olasz (minden változata)

orosz

örmény

pandzsábi

perzsa

portugál (minden 
változata)

quechua (minden 
változata)

rétoromán

román

spanyol (minden változata)

svéd (minden változata)

számi (minden változata)

szanszkrit

szerb (minden változata)

szír

szlovák

szlovén

szomáli

szorb

tagalog

tamil

tatár

telugu

thai

török

tsonga

tswana

ukrán

urdu

üzbég (cirill és latin)

velszi

vietnámi

xhosa

zulu

Támogatott fájltípusok és nyelvek 

Az SDL Trados Studio 2017 a nyelvek legszélesebb körét, valamint a legújabb fájltípusokat is támogatja, 

így Ön bármely fordítási projekt elkészítéséhez teljes mértékben fel van vértezve. 

Az SDL Trados Studio 2017 által támogatott nyelvek

https://sdl.ssl.cdn.sdlmedia.com/6845.pdf
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Adobe Acrobat 
PDF (vegye figyelembe, 
hogy az SDL Trados 
Studio a megnyitott PDF 
fájlokat kétnyelvű vagy 
Microsoft Word célnyelvi fájl 
formájában menti el) 

Adobe FrameMaker 
7.x*, 8.x-13.x

Adobe InDesign 
CS4-CC

Adatcsere formátumú 
fájlok (INX)

InDesign Markup Language 
(IDML) 

Adobe InCopy
CS4-CC

InCopy Markup Language 
(ICML)

Általános tagolt 
szövegfájlok 
CSV, CAT fájlok 

Általános szövegfájlok 
TXT

Google Docs
A Google dokumentumok 
mind az OpenDocument, 
mind a Microsoft Word 
2007-2016 fájltípus 
részeként kezelhetők.

HTML
Köztük: Active Server
Pages (ASP), Active
Server.NET (ASP.NET),
Java Server Pages (JSP)
és Include (INC) fájlok 

Interleaf 
IASCII* 

Java 
Java Properties 

MemoQ XLIFF fájlok
MQXLIFF

Microsoft Excel 
2000-2003
XLS, XLT 

Microsoft Excel 
2007-2016 
XLSX, XLTX, XLSM
Kétnyelvű/többnyelvű Excel 

Microsoft Word 
2000-2003 
DOC, DOT, RTF 

Microsoft Word 
2007-2016
DOCX, DOTX, DOCM, DOTM

Microsoft PowerPoint 
2000-2003 
PPT, PPS, POT 

Microsoft PowerPoint 
2007-2016
PPTX, PPSX, POTX, PPSM, 
PPTM, POTM 

Microsoft .NET*** 
RESX és XAML alapján

OpenDocument 
ODT, ODS, ODP

A következő alkalmazásokat 
is beleértve: Google Docs, 
LibreOffice, Text Document 
és IBM Lotus Symphony.

PageMaker 
Tag-ekkel tagolt fájlok 
(TXT*) 

Portable Object
.po

QuarkXPress7-9** 
QuarkXPress – tag-ekkel 
tagolt fájlok (QSC, XTG, TTG, 
TAG) 

QuickSilver 3.0* 
IASCII (8.5 és 8.6 verzió) 

RESX 
A .NET XML alapú erőforrás 

SDLX fájlok 
ITD kétnyelvű fájlok 

SDL Trados Studio fájlok 
SDLXLIFF kétnyelvű fájlok 

SDL Trados Translator’s 
Workbench
Korábbi kétnyelvű Word 
dokumentumok 
DOC, DOCX

SGML* 
SGM, SGML 

StarOffice 
SXW, SXC, SXI 

SubRip fájlok
*.srt

TradosTag fájlok 
TTX kétnyelvű fájlok 

Ventura* 
Tag-ekkel tagolt fájlok TXT 

Workbench RTF 

XHTML
HTML, HTM

XLIFF
XLIFF 1.2 és 2.0 fájlok

XML, XSL 
XLIFF dokumentumok (XLF) 
memoQ XLIFF
DITA, Author-IT XML
MadCap Flare fájlok

Az SDL Trados Studio 2017 által támogatott fájltípusok 
Több mint 30 éves fejlesztési munkájának eredményeképpen az SDL biztosítja a legszélesebb körű fájlkompatibilitást a felhasználók 
számára. A fájlszűrők több mint 70 különböző fájltípus kezelését teszik lehetővé – így többé nem kell egyetlen fordítási megbízást sem 
visszamondania kompatibilitási problémák miatt.

Az SDL Trados Studio 2017 által támogatott fájltípusok

Nem találja a listában a használni kívánt fájltípust? Kérjük, látogasson el SDL AppStore alkalmazás-áruházunkba 
(appstore.sdl.com/language), ahol még több fájlszűrőt talál más gyártók alkalmazásaihoz és egyéb CAT-eszközökhöz.

*Az SDL Trados Studio 2017 programban beépített alkalmazásként működő S-Tagger és Tracom addonon keresztül támogatott. **A QuarkXPress 7-9 fájlok – az Unicode kódolású fájlokat is 
beleértve – a Napsys CopyFlow alkalmazásán keresztül támogatottak. További információkért kérjük, látogasson el a www.napsys.com weboldalra. ***.NET formátumokhoz az ezeket legjobban 
kezelő SDL Passolo használatát ajánljuk.

További információkért, megrendelésért és tanácsadásért látogasson el honlapunkra vagy keressen elérhetőségeink bármelyikén.

www.tech-lingua.hu
TECH-LINGUA BT., hivatalos SDL Trados partner
E-mail: trados.sales@tech-lingua.hu; Telefon/Fax: 06-22/792 959
8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 3, III/11.

Tudta? Olvassa el az SDL.com weboldalon, miért használ SDL megoldást a világ 100 vezető márkájának 79 képviselője, és kövesse az SDL-t 
a Twitter-en, a LinkedIn-en, a Facebook-on és a translationzone.com weboldalon.
Copyright © 2016 SDL plc. és TECH-LINGUA Bt. – Minden jog fenntartva. Minden céges termék- vagy szolgáltatás megnevezés, melyre a jelen kiadványban hivatkozunk, a vonatkozó tulajdonosok tulajdonát képezi.

http://appstore.sdl.com/
http://www.napsys.com/
http://www.sdl.com
https://www.twitter.com/SDL
https://www.linkedin.com/company/165895
https://www.facebook.com/sdlplc
http://www.translationzone.com

