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Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.2

Tento dokument poskytuje základní informace o nových funkcích aplikace QuarkXPress 10.2.
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Nové funkce

Vnořené vázané rámečky

Vázané objekty můžete vnořit do jiného vázaného rámečku tak, že rámeček (nebo čáru či tabulku)
svážete dovnitř vázaného rámečku. Vázané rámečky je možné vnořit do libovolné hloubky bez
omezení.

Výjimky dělení

Seznamy výjimek dělení je možné ukládat do samostatných souborů .xml. Tyto soubory .xml pak
lze importovat do projektu a rovněž exportovat a sdílet s dalšími uživateli a projekty. Tím je umožněno
použití stejného souboru výjimek dělení ve více projektech.

Výjimky dělení je dále možné připravit jako zdroj Job Jacket vytvořením externího XML souboru.
Při vytvoření Výjimek dělení do formátu zdroje Job Jacket můžete synchronizovat výjimky dělení
mezi projekty nebo sestavami buď provedením změny v sestavě nebo v externím souboru Výjimek
dělení (XML).

Funkce Poznámky a Redline

Funkce Poznámky a Redline jsou nyní integrovanou součástí QuarkXPressu a budou nainstalovány
automaticky. Již není nutné instalovat doplňky Poznámky (Notes) a Redline.

Adaptivní rozlišení

Adaptivní rozlišení umožňuje nastavit předvolbu zobrazení obrázků v projektech. Rozlišení displeje
lze nastavit pouze v případě, že nejsou otevřeny žádné projekty. Změněné nastavení ovlivní všechny
projekty otevřené po této změně. Lze vybrat pouze jednu ze dvou možností renderování obrázků:
Kvalita a Výkon.

Volbou možnosti Kvalita dojde k renderování obrázků tak, aby byla dosažena nejlepší kvalita
zobrazení. Možnost Výkon zajistí lepší výkon při práci s obrázky (rychlejší přesouvání, atd.), ale
na úkor jejich kvality.
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Legislativní upozornění

©2022 Quark Software Inc. a poskytovatelé jeho licencí. Všechna práva vyhrazena.

Chráněno následujícími patenty USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 
6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793 a dalšími souvisejícími patenty.

Quark, logo Quark, QuarkXPress a QuarkCopyDesk jsou obchodní značky nebo registrované 
obchodní značky společnosti Quark Software Inc. a jejích přidružených společností v USA a/nebo 
dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem odpovídajících vlastníků.

Barvy PANTONE ® zobrazené programem nebo v dokumentaci nemusí zcela vyhovovat standardům 
PANTONE. Přesné barvy najdete v příručkách PANTONE. PANTONE ® a další obchodní značky 
Pantone, Inc. jsou majetkem firmy PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone je vlastníkem autorských práv barvových dat a softwaru, na které poskytuje licence 
společnosti Quark Software Inc. pro distribuci výhradně v kombinaci se softwarem Quark. Barvová 
data a software PANTONE nesmí být kopírován na jiný disk nebo do paměti, pokud to nesouvisí s 
používáním softwaru Quark.
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