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Nyheder i QuarkXPress 10.2

Dette dokument indeholder en introduktion til de nye funktioner i QuarkXPress 10.2
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Nye funktioner

Indskudte forankrede felter

Du kan indskyde forankrede objekter ved at forankre et felt (eller en streg eller en tabel)

inde i et forankret felt. Forankrede felter kan uden begrænsning indskydes så dybt,

som du ønsker det.

Orddelingsundtagelser

Listen med orddelingsundtagelser kan gemmes i separate .xml-filer. Disse .xml-filer

kan derefter importeres i dit projekt og også eksporteres og deles med andre brugere

og projekter. På denne måde kan den samme liste med orddelingsundtagelser anvendes

i flere projekter.

Orddelingsundtagelser kan gøres til en Job Jacket-ressource vha. en eksternaliseret

XML-fil. Når orddelingsundtagelser er gjort til en Job Jacket-ressource, kan du

synkronisere orddelingsundtagelserne mellem projekterne/layoutene ved enten at

udføre ændringer i layoutet eller i den eksterne fil med orddelingsundtagelser (XML).

Noter og plus-tekst

Noter og plus-tekst er nu en integreret del af QuarkXPress og bliver installeret

automatisk. Det er ikke længere nødvendigt, at softwaren Redline XTension er

installeret.

Adaptiv opløsning

Med adaptiv opløsning kan brugere indstille et valg for skærmopløsningen for billeder

i deres projekter. Skærmopløsningen kan kun indstilles, når der ikke er nogen åbne

projekter, og den ændrede indstilling påvirker alle projekter, der åbnes efter ændringen.

Du kan vælge mellem Kvalitet og Ydelse ved gengivelse af billeder.

Vælger du Kvalitet, bliver billederne gengivet med den bedst mulige kvalitet. Vælger

du Ydelse, får du en bedre ydelse, mens du arbejder med billeder (hurtigere flytning,

panorering mv.), men der er gået på kompromis med billedkvaliteten.
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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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