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Nyheder i QuarkXPress 10.1

Dette dokument indeholder en introduktion til de nye funktioner i QuarkXPress 10.1
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Nye funktioner

Dynamiske hjælpestreger

Dynamiske hjælpestreger er midlertidige hjælpestreger, der vises, når du opretter eller

arbejder med elementer på en side. De hjælper dig med at justere elementer relativt

til andre elementer og til siden i et layout.

Når du opretter, ændrer eller flytter et objekt, vises dynamiske hjælpestreger automatisk

som hjælp til placering af det nye objekt relativt i forhold til et eksisterende objekt

eller på siden.

Du kan angive typen af dynamiske hjælpestreger og den feedback, der vises. Du kan

også angive en forskellige farve for hver type af dynamiske hjælpestreger i dine valg.

Noter

Med funktionen Noter kan du gemme kommentarer i et projekt uden at påvirke

projektets reelle indhold. Du kan bruge noter til at føje påmindelser, kommentarer til

indholdet eller URL'er til et projekt. En åben note minder om klæbesedler eller de "gule

lapper", du sætter på en papirkopi.

For at bruge funktionen Noter skal Notes XTensions-softwaren være installeret.

Bøger

Bøger er QuarkXPress-filer, der vises som vinduer, der indeholder kæder til individuelle

layout fra et enkelt eller flere projekter, der kaldes for kapitler. Når du indsætter kapitler

i en bog, kan du åbne, lukke og holde styr på kapitlerne via paletten Bog.

I QuarkXPress kan du synkronisere forme og andre specifikationer, der anvendes i

kapitlerne i en bog, udskrive kapitler vha. paletten Bog og automatisk opdatere sidetal

på tværs af kapitler. Du kan også eksportere flere PDF'er (pr. kapitel) eller eksportere

alle kapitler til en enkelt PDF fra paletten Bog.

Plus-tekst

Funktionen Plus-tekst er en metode til registrering af ændringer, så skribenter,

redaktører, projektledere og andre brugere kan se, hvad der sker i et projekt og bekræfte,

at ændringerne er relevante. Ved at bruge funktionen Plus-tekst kan du se indsætninger
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og sletninger, der er foretaget i et projekt og beslutte, om du vil acceptere eller afvise

ændringerne.

For at bruge funktionen Plus-tekst skal Redline XTensions-softwaren være installeret.

Andre nye funktioner

QuarkXPress 10.1 indeholder også følgende nye funktioner og forbedringer:

• Oprettelse af QR-kode: Du kan nu vælge mellem at oprette vektorbaserede QR-koder

eller pixelbaserede QR-koder. Hvis du vælger pixelbaserede QR-koder, oprettes de i din

Dokumenter-mappe.

• Forbedret zoom: Det maksimale zoomniveau er nu 8000 %.

• Eksportér som billede: Du kan eksportere en layoutside som en billedfil. Med denne

funktion kan du angive filnavnet og en placering samt indstille forskellige

billedalternativer.

• Farvetemaer: (kun Mac OS X) Dy kan bruge panelet Farvetema i dialogen Valg (menuen

QuarkXPress) til at angive et farvetema til QuarkXPress. Brug drop-down-menuen

Farvetema til at vælge blandt eksisterende farvetemaer, eller klik på ikonet for at

dublere et eksisterende farvetema, du kan tilpasse.

Se En vejledning til QuarkXPress 10.1 for detaljer, eller besøg

www.quark.com/support/documentation
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Juridiske meddelelser

©2022 Quark, Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfattet af følgende USA-patenter: 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 samt andre 
patenter under udarbejdelse.

Quark, Quark-logoet, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede 
varemærker, der tilhører Quark Software, Inc. og dets tilknyttede selskaber, Reg. U.S. 
Pat. & Tm. Off. og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.

De PANTONE®-farver, der vises i programmerne eller i brugerdokumentationen, svarer 
ikke nødvendigvis til PANTONEs definerede standarder. Vi henviser til PANTONEs 
farvehåndbøger, hvor den nøjagtige farve kan findes. PANTONE® og andre 
Pantone-varemærker tilhører PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone indehaver copyright til farvedata og/eller software, som er givet i licens til 
Quark Software, Inc. til distribution udelukkende sammen med Quark-software. 
PANTONE farvedata og/eller software må ikke kopieres til en anden disk eller til 
hukommelsen, medmindre det sker som en del af afviklingen af Quark-software.
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