
  

Oversættelse af LibreOffice

Adressen er 
https://translations.documentfoundation.org/da/

https://translations.documentfoundation.org/da/


  

Wiki

● Vi har en wikiside, hvor du kan finde flere 
oplysninger om Pootle:
● http://wiki.documentfoundation.org/DA/Pootle

http://wiki.documentfoundation.org/DA/Pootle


  

Forside: Projekter

● På forsiden kan du se et overblik over vores projekter.

● Antallet af projekter varierer

● Projektet Termonology skal du i første omgang ikke redigere

● Hvert enkelt projekt kan åbnes på to måder:

● Normalt: Linket i venstre side (projektets navn)

● Behøver check: Linket til højre

normalt
Behøver check



  

Forsiden: Projekter

● Først skal du udvælge hvilket projekt du vil 
oversætte på
● GUI har højst prioritet, help har lavere prioritet og 

extensions (udvidelser) oversætter vi ved lejlighed

● Vælg om du vil se hele projektet eller om du 
kun vil se de strenge som behøver at blive 
tjekket (anbefalet for nybegyndere)



  

Funktionsknapper

● Hvis du ikke ser funktionsknapperne ”Foreslå” 
og ”Send”, skyldes det at
● Du er ikke logget på

– Log på med brugernavn og kodeord
● Du har ikke rettigheder til at oversætte

– Send en mail til dansk-listen med dit brugernavn og 
anmod om rettigheder



  

Behøver check: Oversættelse

● Denne tekst skal oversættes (Dansk-feltet er 
tom). Da teskten indeholder XML er det en god 
idè at benytte kopifunktionen for at få XML'en 
rigtigt

Kopifunktionen kopierer den 
engelske tekst ned i dansk-feltet



  

Teksten kopieret

● Teksten er kopieret og du kan oversætte
● Bemærk, at der nu er flueben i feltet ”Uklar” 

under knappen ”Foreslå”. Det skal du fjerne når 
du er færdig med at oversætte!



  

Den oversatte tekst

● Når du har oversat teksten skal du 
● Huske at fjerne ”Uklar” (med mindre du er i tvivl)
● Klik herefter på knappen ”Foreslå”, hvorefter du 

automatisk går videre til næste streng



  

Hvis du fortryder?

● Bare rolig
● Hvis du fortryder kan du gå tilbage til den streng du 

lige har oversat ved at klikke på ”Forrige”. 

● Du kan rette på samme måde som du retter 
andres forslag



  

Godkende forslag

● I dette tilfælde er der faktisk to forskellige forslag til samme 
oversættelse

● Den du ikke ønsker at godkende skal du slette (X)

● Den du ønsker at godkende skal du 

1) Markere med flueben (v) hvorefter teksten kopieres op i dansk-feltet

2) Godkende med knappen ”Send”



  

Godkende

● Husk at du aldrig må godkende dine egne 
forslag

●



  

Sammenhæng?

● Når du oversætter en streng er det en god idé 
lige at kigge på de forrige og efterfølgende 
strenge. De vises på skærmen over og under 
den streng du er i gang med at oversætte.

● Det kan give en idè om hvilken sammenhæng 
strengen indgår i



  

Tjek

● Til venstre for den engelske version kan du komme ud for, 
at der står nogle kommentarer. Det er nogle kontroller, 
som er kørt for at hjælpe os. 

● I dette tilfælde mener kontrollen altså lige vi skal være 
ekstra opmærksomme op

● om der er det rigtige antal sætninger (sentencecount)
● Om alle variabelnavne 

er korrekte
● Husk at fjerne kontrollen (klik på det røde kryds) inden du 

godkender eller foreslår



  

Difference eller forskel

● Her er der foreslået en ændring og du kan se 
hvori ændringen består (farver)



  

Variable

● Variable skal ikke oversættes!

● Variable skal altid være 100% identiske med engelsk version

● Cannot create Directory: "($Arg1)"

● Kan ikke oprette folder: ”($Arg1)”

● Andre eksempler på variable:

● %PRODUCTNAME%
● %VENDORNAME%



  

XML

● Det er vigtigt at XML'en er korrekt og præcis
● Hvis du ikke er sikker på at du kan få XML'en til 

at passe, så spring over den aktuelle streng ved 
at klikke på ”Næste”

● Spørg gerne på dansk-listen hvis du er i tvivl
● Send et link!



  

Link

● Hvis du f.eks. ønsker at stille et spørgsmål til en 
konkret streng på vores postliste (dansk-listen) 
er det en god idè at sende et link til den aktuelle 
streng.

● Link til den aktuelle streng kan du finde under 
det nummer der står yderst/øverst til venstre
● Højreklik og vælg ”Kopier linkadsresse” eller hvad 

din browser nu foreslår



  

Terminologi

● Terminologi er et ordbog, som automatisk 
foreslår oversættelse til enkelte ord

● Ved at klikke på et dansk ord bliver ordet indsat 
i dansk-feltet hvor markøren står.

Terminologi er vejledende 
og du skal selv tage stilling

til oversættelsen.
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