
Met SDL kunnen 
alle gebruikers 
machinevertalingen 
afstemmen op hun content
De algemene modellen voor 
machinevertaling hebben al 
een enorme ontwikkeling doorgemaakt, 
maar er is altijd ruimte voor verbetering.

De traditionele manieren 
voor het aanpassen van 
machinevertalingen hebben 
een aantal belangrijke tekortkomingen:

De manier van SDL:

Adap�ve Neural Language Pairs
Een nieuwe func�e 
waarmee gebruikers 
standaardmachinevertalingen 
voor een bepaalde 
talencombina�e kunnen 
afstemmen op hun eigen content.

Standard Neural Language Pairs 
Ontwikkeld door experts, met 
bijna 100 talencombina�es en 
nog meer combina�es in 
ontwikkeling.

Volledig geïntegreerde 
omgeving voor training 
en ontwikkeling
Onderdeel van onze 
machinevertalingsoplossing 
voor mul�na�onals. 

Veilig van a tot z
U hebt te allen �jde de controle 
over uw gegevens en hoe� die 
met niemand te delen.

Op loca�e, in de cloud 
of hybride
Train uw engines binnen 
uw eigen omgeving en 
implementeer ze waar u 
ze nodig hebt. 

De voordelen van 

Is goed: 
Kies standaard neural engines in meer dan 
100 talencombina�es, ontwikkeld en in de 
prak�jk getest door experts

Is beter:
Combineer standaard neural engines met 
woordenlijsten en terminologiedatabases voor 
consistente communica�e in elke taal

Is het best:
Profiteer van de nieuwste innova�e van SDL, 
Adap�ve Language Pairs, en gebruik uw eigen 
content om uw talencombina�e te trainen, 
gewoon achter uw eigen firewall

Ontwikkelaarsomgevingen
Open source

Cloudgebaseerd
Geen support

Cloudgebaseerd

Aangepaste ontwikkeling
Afgestemd op uw 
unieke behoe�en

Benut onze exper�se 
Controle over het proces

Woordenlijsten
U hebt de controle 

Leg uw unieke 
terminologie vast

Onderhoud vereist

Machinevertalingen van 
hogere kwaliteit

2016
SMT

2017
NMT 1.0

2018
NMT 2.0

+25%

+30%

2019
NMT 2.0 met 

aanpasbare MT

Meer informatie over SDL Machine Translation

sdl.com/nl/mt

+15%
1

1 Dit percentage staat voor de kwaliteitsverbetering die SDL heeft vastgesteld bij het gebruik van de mogelijkheid tot aanpassing van MT. Deze verbetering is geen garantie en is afhankelijk van allerlei andere factoren.
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SDL (LSE: SDL) is wereldwijd koploper in de crea�e, vertaling en levering van content. Al meer dan25 jaar helpen we bedrijven effec�ef te communiceren en 
significant betere resultaten te behalen. Dit doen we door klanten overal ter wereld relevante ervaringen te bieden op meerdere contactpunten.

Wilt u meer weten? Ontdek op sdl.com/nl waarom de grootste interna�onale bedrijven op ons werk vertrouwen. Volg ons op Twi�er, LinkedIn en Facebook.


