Xbench program megnyitását követően a Project => New lehetőséget kell kiválasztani.

Ekkor megjelenik egy előugró ablak, amelybe az egér segítségével belehúzható az ellenőrizni kívánt
kétnyelvű fájl. Ilyenkor a program automatikusan kiválasztja a fájl típusát (Trados Studio File). (Ha
nem behúzással visszük a programba a fájlt, hanem hozzáadjuk (Add/Next/Add file), majd tallózzuk,
akkor a fájl típusát manuálisan kell kiválasztani). Ügyelni kell arra, hogy az Ongoing translation
lehetőség legyen kijelölve. Ha ez rendben, akkor az OK gombra kell kattintani.

Ugyanígy a glossary is behúzható, ez txt fájl esetén Tab-delimited Text File. A Key Terms legyen alul
kijelölve, majd az OK gombot kell megnyomni.

A tallózott/behúzott fájlok az ablakban láthatók, a glossary mellett egy zöld csillag kell legyen. Ha ez
rendben, meg kell nyomni az OK gombot.

Fent a QA fület kell kiválasztani. A Check Group csoportban legyen minden kijelölve, a List of Checks
részben szintén, kivéve a Spell check csoporthoz tartozó listán, ott értelemszerűen csak a célnyelvet
kell kiválasztani. (A Spell check csoport csak akkor látható, ha (az adott nyelvhez tartozó) helyesírásellenőrző plug-in le lett töltve, és az Xbench program exe fájljával egy mappában van.)
A RU Databridge egy külön ellenőrző plug-in, amely online nem elérhető, ezt külön elküldjük.
Ugyanúgy az exe fájl mellett kell legyen, akkor automatikusan megjelenik a Check Group csoportok
között.
Az Options résznél ajánlott kijelölni a következőket:
Case-sensitive inconsistencies
Ignore tags
Adott esetben a projektmenedzserrel egyeztetve az Only New Segments és az Exclude ICE Segments
is kijelölhető.
Ha ezek rendben vannak, a Check Ongoing Translation gombra kell kattintani.
Ekkor megjelenik a kijelölt nyelvhez tartozó helyesírás-ellenőrző. A hibásnak vélt szavak pirossal
jelennek meg. Ha a hiba valós, a jobb oldali nyíl segítségével a hibák átvihetők a QA reportba (ez azért
célszerű, mert egy hiba többször is előfordulhat a szövegen belül, így nem csak egy helyen kell
javítani – az előfordulási szám (Instances) egyébként bal oldalt látható). Ha kiválasztottuk a valós
helyesírási hibákat, az OK gombot kell megnyomni.

Ekkor megjelenik a QA report. Az Error Description részben látható a hiba típusa. Trados Studio
kétnyelvű fájl esetén a hibákra rá kell keresni a kétnyelvű fájlban. A hibák javítása után az Xbenchet
ismét futtatni kell, egészen addig, amíg nem marad valós hiba a fordításban. Ha rákerestünk a
hibákra, javítottuk azokat, majd újból mentettük a kétnyelvű fájlt, Xbenchben elég megnyomni az F5
gombot, ekkor az Xbench magától frissül, vagyis a frissített kétnyelvű fájlt fogja betölteni.
Ha nem maradt valós hiba a reportban, a Tools => Export QA Results… lehetőséget választva a report
exportálható. Az exportált fájl formátuma xls legyen, tehát a reportot Excel fájlként kell elküldeni.

Az exportált fájlt leadás előtt kommentálni kell, tehát még egyszer ellenőrizni, hogy a hibák
ténylegesen álpozitívak, és amennyiben igen, ezt fel kell tüntetni. Ha bármilyen megjegyzése van a
fordítónak 1-1 hibával kapcsolatban, azt is be kell írni a reportba.

Egyéb tudnivalók:
Korrektúrázott Trados Studio fájlon az Xbench program nem futtatható! Egy másolaton el kell
elfogadni a korrektúrát, jóvá kell hagyni a szegmenseket (Translated állapotúra váltani), és úgy
futtatni az Xbenchet.
A glossarykat általában Excel formájában kapjuk. A kétoszlopos (EN-HU), szószedetet tartalmazó
Excel fájl Mentés másként (Save As) lehetőséggel txt formátumú fájllá alakítható, amit már az
Xbench is képes kezelni. Az Xbenchbe Multiterm, tmx exportált memória stb. is betölthető
glossaryként.

