
 

Quick Guide til download og upload af BILINGUAL DOCX-filer (til korrektur) 

I Memsource har du mulighed for at trække din oversættelse ud i en bilingual Word-fil, hvor du har kilde- 
og målteksten stående side om side. Det kan du f.eks. bruge, hvis din oversættelse skal sendes til korrektur 
hos andre. Man kan rette i både kilde- og målteksten, og rettelserne kan derefter implementeres direkte i 
Memsource. Det er vigtigt, at du husker at indføre de rettelser, der er essentielle for teksten, via Editoren, 
så vi sørger for, at informationer og formuleringer i vores TM er så korrekte som muligt. 

1. Når du er færdig med din oversættelse i Editoren i første omgang, skal du tilbage til Clouden. 
2. Du sætter flueben ved den fil, du gerne vil hente ned, trykker på Download og vælger Bilingual –

DOCX. 

  
 

3. Du får derefter en Word-fil, der ser nogenlunde sådan ud: 

 



 

4. Du kan derefter begynde at rette i Word-filen, både i kilde- og måltekst, og du kan skrive 
kommentarer til dig selv eller til dem, der skal læse korrektur. Disse kommentarer vil fremgå i højre 
spalte, når du trækker teksten tilbage ind i Editoren. Du har også mulighed for at bruge Word-
funktionen Track Changes (Registrer ændringer) – men vi anbefaler, at du gennemgår eventuelle 
rettelser i Word-udgaven, inden du trækker filen ind i Editoren. 

 
 

5. Når alle rettelser er indført, skal du gemme Word-filen lokalt på din computer.  
6. Derefter går du tilbage til Clouden, hvor du igen sætter flueben ved den tekst, du vil arbejde med. 
7. Derefter skal du trykke på knappen Tools og vælge Upload 

 



 

8. Du får så en Upload Bilingual File-boks op. Du vælger den Word-fil, du lige har gemt lokalt på din 
computer, lader indstillingerne være, som de er – og trykker på knappen Upload Bilingual File. 

 
 

9. Filen er nu uploadet, og du vil se, at der er sket ændringer i procenttallet alt afhængigt af, hvor 
mange ændringer, du har foretaget i teksten. I eksemplet her er teksten nu kun 94% confirmed. 

 
10. Du er nu klar til at hente filen tilbage ind i Editoren. Sæt flueben ved filen, tryk på knappen 

Download og vælg Bilingual – MXLIFF, som du plejer. Filen åbner i Editoren, og du kan se de 
segmenter, der ikke længere er confirmed (X) samt de kommentarer, du indførte i Word-filen. Du 
kan også får et overblik over ændringerne i hvert segment i Cat-vinduet til højre. 

  



 

 
11. Ret til og confirm segments, som du plejer, og hent så den endelige fil ud (Completed File) i 

Clouden, som du plejer. 

 

Alternativ mulighed: 

I Editoren kan du under fanen Download eksportere dit MXLIFF-dokument til en bilingual Word-fil og 
ligeledes importere en bilingual Word-fil til Editoren.  

1. Under fanen Document finder du knappen Export to Bilingual DOCX. Tryk på den, og din fil vil straks 
åbne op i Word. 

2. Når du har lavet de nødvendige rettelser, gem filen og gå tilbage til Editoren. 
3. Gå tilbage til fanen Document og vælg nu Import from Bilingual DOCX. Et upload-vindue popper op, 

og du kan vælge den fil, du har gemt lokalt på din computer. Den vil så åbne i Editoren automatisk, 
og du er klar til at indføre dine rettelser (som beskrevet ovenfor). 


