Formátování dokumentÛ mÛÏe b˘t efektivnûj‰í

Software pro zv˘‰ení kvality formátování dokumentÛ
Jak si ustelete, tak si lehnete
Skupina STAR vám nyní nabízí v˘hody pomÛcky, kterou vyvinula pro kontrolu formátování dokumentÛ pﬁed zahájením pﬁekladového projektu. PomÛcky, která vám u‰etﬁí spoustu
ãasu, penûz a nervÛ.
Pokud je problém se souborem v˘chozího jazyka, stejn˘ problém se vyskytne také v cílovém jazyce. Stejnû tak se objeví ve v‰ech jazykov˘ch variantách a v následn˘ch verzích
stejného dokumentu.
Opravit malou formátovací chybu není tak pracné, ale opravit ji v nûkolika jazykov˘ch verzích uÏ zabere nûjak˘ ãas. A v takov˘ pátek odpoledne, s blíÏícím se termínem odevzdání
projektu, je opomenutí témûﬁ jisté.
VyuÏijte programu STAR FormatChecker pro vyãi‰tûní dokumentÛ od technick˘ch chyb
hned na zaãátku, ve v˘chozím dokumentu, je‰tû pﬁed zadáním textu k pﬁekladu. Pﬁedejdete
tak opravování chyb v cílov˘ch jazycích.

20 let zku‰eností v jedineãném ﬁe‰ení
Jako jedna z nejvût‰ích pﬁekladatelsk˘ch agentur na svûtû zpracováváme velké mnoÏství
textu v mnoha jazycích. Bohaté zku‰enosti nás nauãily, jak nejefektivnûji zahájit a dokonãit
pﬁekladov˘ projekt. O toto know-how jsme se rozhodli se s vámi podûlit.

Opravte chybu, neÏ se z ní stane problém
SpusÈte STAR FormatChecker je‰tû neÏ zadáte text k pﬁeloÏení. Program zkontroluje cel˘
dokument od zaãátku do konce a nalezne chyby a potenciální problematické pasáÏe.

Pﬁedcházejte chybám
Program STAR FormatChecker
mÛÏe b˘t spu‰tûn v automatickém reÏimu, kdy bez zásahu
uÏivatele zkontroluje jeden
nebo i více dokumentÛ najednou, a v˘sledkem je seznam
chyb, jejich umístûní a návrhy
ﬁe‰ení. Program lze pouÏít
také v interaktivním reÏimu,
ve kterém se uÏivatel, kter˘
vytváﬁí dokumenty, mÛÏe
nauãit, kter˘ch formátovacích
chyb se vyvarovat, aby cel˘
následn˘ proces práce
s dokumentem byl plynul˘
a bezchybn˘.

STAR FormatChecker je inteligentní nástroj s uÏivatelsky pﬁíjemn˘m rozhraním, kter˘ slouÏí ke kontrole kvality formátování dokumentÛ aplikace Microsoft® Word® nebo Adobe®
FrameMaker®. UsnadÀuje vytváﬁení po v‰ech stránkách konzistentních dokumentÛ a do
znaãné míry omezuje nároãnost úprav navazujících dokumentÛ. Program FormatChecker
je vhodné pouÏívat ke kontrole v˘chozích dokumentÛ, aby v navazujících dokumentech
nedocházelo k opakování ãi zvy‰ování poãtu chyb. UmoÏÀuje vytváﬁet realistiãtûj‰í odhady
nároãnosti DTP úprav a v˘‰e nákladÛ je‰tû pﬁed tím, neÏ zaãnete pracovat na zdrojovém
dokumentu. Vãasné odstranûní nalezen˘ch chyb pomáhá sniÏovat náklady.

Úspora ãasu a nákladÛ grafického zpracování dokumentÛ a to ve v‰ech jeho verzích
Zv˘‰ení kvality, kompatibility a míry znovuvyuÏitelnosti dokumentÛ
Vytváﬁení dokumentÛ vysokého technického standardu
Usnadnûní zpracování textu
Omezení nadbyteãné DTP práce a nároãnosti zpracování textu
Zv˘‰ení efektivity DTP a zpracování textu
Trvalé ﬁe‰ení pro maximální kvalitu formátování dokumentÛ

Jak to funguje?
Program FormatChecker vyhledává v dokumentu obvyklé
chyby formátování vzniklé v prÛbûhu zpracování a rozvrÏení
textu, které ãasto vedou ke vzniku problémÛ. K obvykl˘m chybám patﬁí napﬁíklad vytváﬁení odstavcÛ pomocí tvrdého konce
ﬁádkÛ, kter˘ neodpovídá typografick˘m standardÛm, nebo
odsazování textu pomocí mezerníku ãi tabulátoru. Mezi 40
chyb, které FormatChecker dokáÏe odhalit, patﬁí také nevhodná poloha ukotvení obrázku, pouÏití klonÛ písem ãi velkého poãtu skupin písem, ruãnû
tvoﬁené kﬁíÏové odkazy, typograficky nesprávné uvozovky ãi pomlãka, ruãní dûlení slov
a dal‰í.
V programu FormatChecker je moÏné upravovat celou ﬁadu rÛzn˘ch nastavení. MÛÏete
urãit, které typy chyb jsou pro vás dÛleÏité a které mají b˘t v dokumentu vyhledávány.
MÛÏete také urãit, zda má program provést automatickou kontrolu celého dokumentu nebo
procházet chyby jednu po druhé a pro kaÏdou zobrazit okno s podrobnostmi o dané
chybû. Pokud potﬁebujete zkontrolovat nûkolik dokumentÛ nebo dokonce nûkolik sloÏek
s dokumenty, mÛÏete je v programu vybrat a zkontrolovat zcela automaticky. Tato funkce
vám umoÏÀuje získat informace o kvalitû formátování velkého poãtu dokumentÛ, které je
moÏné vyuÏít ke zv˘‰ení pﬁesnosti odhadu doby nutné k odstranûní chyb a nároãnosti
následn˘ch úprav a/nebo pﬁekladu.

Kompatibilita programu FormatChecker
Microsoft® Word®2000 pro Windows® 2000 a vy‰‰í
Adobe® FrameMaker® 5.5 a vy‰‰í
Podpora dal‰ích formátÛ se pﬁipravuje.

FormatChecker mÛÏete spustit pomocí nového
panelu nástrojÛ nebo pomocí nové poloÏky v nabídce.

S tímto letákem 10 % sleva z ceny programu FormatChecker!

Pﬁínosy programu FormatChecker

Transit XV
T R A N S L AT I O N M E M O RY S Y S T E M

Pﬁipravujete grafickou úpravu stejného dokumentu v mnoha jazycích?
Znovu a znovu nastavujete fonty, styly, odstavce, rámeãky, obrázky...?
Také vás napadlo, proã to nestaãí udûlat jednou? Se softwarem STAR to staãí udûlat jednou.
Je to velmi jednoduché:
1. Pﬁipravíte grafickou úpravu v˘chozího dokumentu s rezervami pro rÛzné délky stejného textu v rÛzn˘ch jazycích.
2. Naimportujete text k pﬁeloÏení do softwaru STAR Transit XV a necháte si text pﬁeloÏit do libovolného poãtu jazykÛ (pﬁiãemÏ
vyuÏijete nejmodernûj‰í technologie pﬁekladové pamûti a elektronick˘ch slovníkÛ a zaruãíte tak jednotnost terminologie).
3. Pﬁekladatelé pﬁeloÏí text do rÛzn˘ch jazykÛ (moÏnost vyuÏít také bezplatnou verzi programu STAR Transit XV, kter˘ je k dispozici
volnû ke staÏení na internetu).
4. Provedete export pﬁeloÏen˘ch textÛ zpût do pÛvodního formátu. Máte hotovou grafickou úpravu ve v‰ech jazycích.

V˘sledek? Znaãná úspora ãasu i nákladÛ.
Importní/exportní filtry programu STAR Transit XV:
MS Word Win/Mac

Corel WordPerfect

XML

WordPro

MS Excel

Unicode text

TMX

UÏivatelsky definované

Adobe FrameMaker
Adobe InDesign

MS PowerPoint

Unix text

Windows Help

QuarkXPress Windows

Interleaf/QuickSilver

RTF / TXT

HTML

Soubory zdrojÛ Windows

QuarkXPress Macintosh

AutoCAD

AmiPro

SGML

(RC), C / C++, Java/VB

Adobe PageMaker

SVG

Které firmy jiÏ s technologií STAR pracují?
Air France, Bosch, Abbott Laboratories, BMW, Renault, Minolta, Man Roland, OSN, Roche,
DaimlerChrysler, Heidelberg, Siemens, Canon

BliÏ‰í informace:
STAR Czech s.r.o., Mile‰ovská 4/1326, 130 00 Praha 3-Vinohrady
tel.: +420 233 355 377, fax: +420 233 353 072, e-mail: praha@star-group.net, www.star-transit.cz, www.star-group.net
Skupina STAR je ãtvrtá nejvût‰í spoleãnost na svûtû poskytující jazykové sluÏby a software. K její ãinnosti patﬁí pﬁekladatelské sluÏby, správa terminologie,
technické publikování, lokalizace a internacionalizace softwaru, v˘voj softwaru pro pﬁekladatelství a automatizaci postupÛ, a tvorba multimediálních systémÛ.
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