
Hatékony megoldás a nyelvi verziók problémájának kezelésére

Legyen szó egy új külföldi leányvállalat alapításáról vagy a piaci lehetőségek bővítéséről saját 
fejlesztések és bővítmények által - mindkét feladat igényli a szoftvertermékek és a kiegészítő 
anyagok, mint például a dokumentáció, oktatási és marketinganyagok nyelvi verzióinak pro-
fesszionális és hatékony elkészítését, illetve ezek gondozását.

Az Enterprise Language Management Services szolgáltatással a 
MorphoLogic Lokalizáció egyedülálló megoldást kínál  a saját 
fejlesztések és bővítmények globális beveztéséhez kapcsolódó 
fordítási projektek támogatására.

Enterprise Language
Management Services

A globális piacokat  az adott ország 

jellegzetességeinek figyelembe vételével 

kell megszólítani. Aki SAP-ügyfélként vagy 

SAP-fejlesztői partnerként szembesült 

már a többnyelvűség okozta kihívásokkal, 

az nagyra értékeli, hogy az SAP-rendszer 

alapértelmezetten több mint 30 

bejelentkezési nyelvet kínál felhasználói 

számára. A saját fejlesztések és bővítések 

esetén azonban meg kell oldani a nyelvi 

verziók elkészítését és karbantartását. 

Ezekre az esetekre kínálja a MorphoLogic 

Lokalizáció integrált teljeskörű megoldását, 

az Enterprise Language Management 

Service csomagot.

Az Enterprise Language Managemen 

Service (ELMS) ) teljeskörű megoldás SAP-

ügyfelek és fejlesztői partnerek számára 

fordítási projektjeinek támogatásához. A 

szolgáltatáscsomag alkalmazásokat, tanács-

adói és fordítási szolgáltatásokat tartalmaz.

A rendszerfordítás az ELMS segítségével 

lényegesen könnyebbé válik. A szövegek 

objektumokból, transzportkérelmekből 

vagy fejlesztési osztályokból néhány egér-

kattintással kinyerhetők és külső eszközök 

segítségével lefordíthatók.

A Translation Memory (TM) technológia technológia gondosko-

dik arról, hogy a fordítások hatékonyan, egységesen és átlátható költ-

ségekkel készülhessenek el, hiszen az egyszer már lefordított szövegek 

későbbi fordítások során újrahasznosíthatók.

A professzionális fordítást,  különösen az SAP-rendszertartalmakét, 

csak főfoglalkozású, anyanyelvi szakfordítók képesek ellátni, akik töké-

letesen kiismerik magukat a rendszerben. A MorphoLogic Lokalizáció 

a fordítási projektek során csak sokéves SAP-tapasztalattal rendelkező 

fordítókat foglalkoztat. SAP-fordítókból és SAP-partnerekből álló kiter-

jedt hálózatának köszönhetően a MorphoLogic Lokalizáció minden SAP-

nyelvhez kapcsolódó projektet képes lebonyolítani.

A professzionális tanácsadás és projektmenedzsment elenged-

hetetlen feltételei a sikernek. A projektek az ügyféltámogatási rend-

szerben nyomonkövethetőek, ami maximális átláthatóságot biztosít az 

ügyfelek számára. 

MorphoLogic

Felmérés Fordítás Kiszállítás
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A legtapasztaltabb 

SAP-fordítópartnerek 

egyikeként, számos SAP- 

és ügyfélprojekt során 

szerzett több mint 15 év 

projekttapasztalattal és a 

legkülönbözőbb célnyelvek-

re lefordított rendszersorok 

millióival a tarsolyában a 

MorphoLogic Lokalizáció 

egy kézből kínál fordítást, 

tanácsadást és alkalmazá-

sokat mind SAP-ügyfelek, 

mind pedig fejlesztő 

partnerek számára. Az SAP 

PartnerEdge-partnerek 

közül a MorphoLogic 

Lokalizáció az első, mely a 

nemzetközi bevezetésekhez 

szükséges mindkét SAP szol-

gáltatói területen egyszerre 

volt jelen:

 

A MorphoLogic
Lokalizáció 
bemutatása

• SAP Language Consultancy

• SAP Translation



A fordítási folyamat az ELMS segítségével

A rendszerfordítás legnagyobb kihívását a különböző projektfázisok 

megfelelő összekapcsolása jelenti. Közéjük tartozik a tartalmak definiá-

lása és műszaki rendelkezésre bocsájtása, a fordítás professzionális vé-

grehajtása, a fordítások rendelkezésre bocsájtása a teszt- és produktív 

rendszerek számára, illetve a módosítások és új fejlesztések követése. 

Az ELMS csomaggal a MorphoLogic 

Lokalizáció valamennyi projekt-

fázishoz a következő támogatást 

kínálja:

Felmérés

A lefordítandó objektumok megha-

tározása és azok műszaki ren-

delkezésre bocsájtása egy SAP-

rendszerben nem triviális feladat. 

A Language Fitness Check szolgál-

tatással az ügyfelek betekintést 

kapnak a projektek hatékony kial-

akításának lehetőségeiről. Az Ad-

vanced Translation Statistics (ATS) 

apps4trans-komponens átláthatóvá 

teszi a rendszerobjektumok menny-

iségeit és tartalmait. A nyelvi tanác-

sadási szolgáltatással biztosítja, 

hogy a terjedelem és a folyamatok 

pontosan az igényeknek megfelelően legyenek meghatározva. 

Előnyök az ügyfél számára:

– A fordítandó mennyisége pontosan meghatározható

– Lehetőség nyílik rögzített áras elszámolásra

– Magasfokú hatékonyság , optimális folyamatok

Fordítás

Ilyen egyszerű lehet a rendszerfordítás:

Az Object Translation Manager (OTM) apps4trans-komponens segítsé-

gével az ügyfél kiválaszt egy fejlesztési osztályt vagy transzportkérelmet 

a rendszerben. Néhány egérkattintással elkészül a lefordítandó szö-

vegeket tartalmazó CSV- vagy XLIFF-fájl és e-mailben az ügyféltámo-

gatási rendszerbe továbbításra kerül feldolgozás végett. A fordítás a 

rendszeren kívül, professzionális fordítástámogató eszközök és fordítói 

memória (Translation Memory, TM) segítségével történik. Miután 

elkészült a fordítás, a CVS- vagy XLIFF-fájlt ismét feltöltjük a rendszerbe, 

miközben a fordítás minősége előzetesen ellenőrizhető. A Proposal 

Pool Builder (PPB) apps4trans-komponens ezt követően a fordítások 

alapján elkészíti a megfelelő javaslattár-bejegyzéseket a rendszerben

Előnyök az ügyfél számára:

– Kevesebb adminisztráció

– Rendszerhozzáférés és -felhasználó nem szükséges

– Áttekinthetőség a minőség tekintetében

– Hatékonység a Translation Memory technológiának köszönehtően

Kiszállítás

A projekt lezárása után a fordításokat ki kell szállítani a teszt- és produk-

tív rendszerekbe. A nyelvi tanácsadási szolgáltatások keretében a Mor-

phoLogic Lokalizáció gondoskodik arról, hogy sor kerüljön a fordítások 

nyelvi transzportokba vagy nyelvi csomagokba gyűjtésére, és optimá-

lis folyamatokat alakít ki az upgrade-ek vagy frissítőcsomagok (SP-k) 

bejátszása által keletkező új és 

módosított tartalmak karbantar-

tásához. Ha kiegészítő dokumen-

tumok, pl. oktatási anyagok vagy 

végfelhasználói dokumentációk 

készítésére van szükség, akkor a 

Translation Memory Builder (TMB) 

apps4trans-komponens segítségév-

el újrahasznosíthatjuk a rendszer-

tartalmakat ezen anyagok fordítása 

során.

Előnyök az ügyfél számára:

– A fordítások hatékony 

    karbantartása

– Magasabb konzisztencia a 

    kiegészítő anyagokkal

Enterprise Language Management Services

Teljeskörű megoldás SAP-rendszerfordításra egy kézből

Alkalmazások és szolgáltatások áttekintése

apps4trans

– Advanced Translation Statistics

– Object Translation Manager

– Proposal Pool Builder

– Translation Memory Builder

Szolgáltatások

– Language Fitness Check

– Tanácsadás

– Projektvezetés

– Fordítás
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