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Příklad pro https://wiki.documentfoundation.org/Faq/General/009

Starou verzi poznáme podle seznamu jazyků v záhlaví

Nová verze (cílový stav) vypadá následovně

Postup přípravy EN hlavní stránky na překlad

Editovat stránku

https://wiki.documentfoundation.org/Faq/General/009


Přidat tagy {{#translation:}} do hlavičky, přejmenovat OrigLang

Původně
{{TopMenu}}
{{Menu}}
{{Menu.Documentation}}
{{Menu.FAQ}}
{{OrigLang|Frequently asked questions – General}}

Nově:
{{TopMenu{{#translation:}}}}
{{Menu{{#translation:}}}}
{{Menu.Documentation{{#translation:}}}}
{{Menu.FAQ{{#translation:}}}}
{{Rename|Frequently asked questions – General}}

doplníme i v patičce pokud existuje
[[Category:FAQ{{#translation:}}]]
[[Category:Documentation{{#translation:}}]]

Přidat tagy <languages/> a  <translate>  </translate>
Pod hlavičku přidáme tag <languages/> a text, který se bude převádět uzavřeme tagy  <translate>  
</translate> -  začátek a konec překladu.

Uložit

Označení stránky pro překlad
Klikněte na odkaz Označit tuto stránku pro překlad



Klikněte na tlačítko Označit tuto verzi pro překlad

Migrace již přeložených stránek -  DA, DE, FR, IT, RU, 
ZH-TW
Stránky se mohou lišit dle aktuálního stavu překladu převáděné stránky. Přeložené stránky jsou 
podbarveny modře. Je nutno zmigrovat všechny již přeložené stránky.



Pro konverzi slouží program na stránce https://wiki.documentfoundation.org/Special:PageMigration

do migračního programu vkládáme všechny přeložené stránky a provedeme migraci. Vkládáme část
za doménou. 
Příklad pro DA:  Faq/General/009/da

Nyní je třeba upravit jednotlivé sekce, aby seděly na zdrojový jazyk EN. V tomto případě přesunout
překlad o jednu buňku výše a poslední řádek smazat.

https://wiki.documentfoundation.org/Special:PageMigration


Možné problémy a jejich řešení
DE verze má více částí než originál – sloučit poslední dvě buňky

Překlad stránek do češtiny
Klikněte na Přeložit tuto stránku



Rozklikněte jednotlivé sekce, přeložte a uložte

Podpora

Ask LibreOffice https://ask.libreoffice.org/cs-cz/ nebo https://ask.libreoffice.org/en/

Poštovní konference l10n@global.libreoffice.org: Diskuzní poštovní konference pro lidi, kteří se 
angažují v lokalizaci LibreOffice (l10n). Tato konference je v angličtině. Seznam místních a 
regionálních konferencí ve vašem jazyce naleznete v tabulce lokálních a regionálních konferencí na 
naší wiki.
Přihlášení: l10n+subscribe@global.libreoffice.org
Přihlášení k zasílání přehledů: l10n+subscribe-digest@global.libreoffice.org
Archívy: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
Mail-Archive.com: http://www.mail-archive.com/l10n@global.libreoffice.org/
GMANE: http://dir.gmane.org/gmane.comp.documentfoundation.libreoffice.l10n

Poštovní konference lokalizace@cz.libreoffice.org: Localization and translations. Lokalizace a 
překlady.

• Přihlášení: lokalizace+subscribe@cz.libreoffice.org 

mailto:lokalizace+subscribe@cz.libreoffice.org
http://dir.gmane.org/gmane.comp.documentfoundation.libreoffice.l10n
http://www.mail-archive.com/l10n@global.libreoffice.org/
http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
mailto:l10n+subscribe-digest@global.libreoffice.org
mailto:l10n+subscribe@global.libreoffice.org
http://wiki.documentfoundation.org/Local_Mailing_Lists
http://wiki.documentfoundation.org/Local_Mailing_Lists
https://ask.libreoffice.org/en/
https://ask.libreoffice.org/cs-cz/


• Přihlášení (shrnující maily): lokalizace+subscribe-digest@cz.libreoffice.org 
• Archiv: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/ 
• Mail-Archive.com: https://www.mail-archive.com/lokalizace@cz.libreoffice.org/ 

https://www.mail-archive.com/lokalizace@cz.libreoffice.org/
https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
mailto:lokalizace+subscribe-digest@cz.libreoffice.org
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