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Wat is er nieuw in QuarkXPress 10.1?

Dit document geeft een overzicht van de nieuwe functies in QuarkXPress 10.1.
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Nieuwe functies

Dynamische hulplijnen

Dynamische hulplijnen zijn tijdelijke hulplijnen die worden weergegeven wanneer u

op een pagina items maakt of bewerkt. Ze worden niet afgedrukt. Met dynamische

hulplijnen kunt u items ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de pagina uitlijnen.

Wanneer u een item maakt, bewerkt of verplaatst, worden er automatisch dynamische

hulplijnen weergegeven. Hiermee kunt u het nieuwe item gemakkelijker positioneren

ten opzichte van een ander item of de pagina zelf.

U kunt zelf opgeven welke dynamische hulplijnen en bijbehorende feedback u wilt

zien. Bij uw voorkeuren kunt u bovendien voor elk type dynamische hulplijn een

afzonderlijke kleur instellen.

Notities

Met de functie Notities kunt u in een project opmerkingen opslaan zonder dat de

eigenlijke inhoud van het project hierdoor wordt beïnvloed. U kunt een notitie

bijvoorbeeld gebruiken als geheugensteuntje dat een bepaalde taak nog moet worden

uitgevoerd. Ook kunt u notities gebruiken voor het becommentariëren van de inhoud

of om voor het project relevante URL's te vermelden. Geopende notities zien eruit als

de plakbriefjes die u gebruikt om een afdruk van commentaar te voorzien.

Als u de functie Notities wilt gebruiken, moet u eerst de XTensions-software voor

Notities installeren.

Boeken

Boeken zijn QuarkXPress-bestanden die worden weergegeven als vensters met

koppelingen naar individuele opmaken uit een of meer projecten, die boekhoofdstukken

worden genoemd. Zijn de boekhoofdstukken eenmaal toegevoegd aan een boek, dan

kunt u ze openen, sluiten en bijhouden via het Boek-palet.

In QuarkXPress kunt u typogrammen en andere specificaties die in de hoofdstukken

van een boek worden gebruikt, synchroniseren, boekhoofdstukken afdrukken via het

Boek-palet en automatisch de paginering in alle boekhoofdstukken bijwerken. Vanuit

het Boek-palet kunt u ook afzonderlijke hoofdstukken exporteren naar meerdere

PDF-bestanden of alle hoofdstukken samen exporteren naar één PDF-bestand.
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Redline

Met de functie Redline houdt u eenvoudig wijzigingen bij, zodat schrijvers, redacteuren,

projectmanagers en andere gebruikers kunnen zien wat er in een project is veranderd.

Dit maakt het mogelijk wijzigingen snel te beoordelen. Met behulp van de functie

Redline ziet u in een oogopslag wat er aan een project is toegevoegd en wat er is

verwijderd. De gemaakte wijzigingen kunt u direct accepteren of negeren.

Als u de functie Redline wilt gebruiken, moet u eerst de XTensions-software voor

Redline installeren.

Overige nieuwe functies

QuarkXPress 10.1 biedt tevens de volgende nieuwe functies en verbeteringen:

• QR-codes maken: Voortaan kunt u kiezen of u vectorgebaseerde QR-codes of

pixelgebaseerde QR-codes wilt maken. Als u kiest voor pixelgebaseerde QR-codes,

worden deze gemaakt in uw map Documenten.

• Verbeterde zoomfunctie: Vanaf nu kunt u tot maximaal 8000% inzoomen.

• Exporteren als afbeelding: U kunt opgemaakte pagina's exporteren als afbeelding. Met

behulp van deze functie kunt u de gewenste bestandsnaam en -locatie opgeven.

Bovendien kunt u diverse afbeeldingsopties instellen.

• Kleurenthema's: (alleen Mac OS X) Via het paneel Kleurenthema in het dialoogvenster

Voorkeuren (menu QuarkXPress) kunt u nu een kleurenthema voor QuarkXPress

opgeven. In de vervolgkeuzelijst Kleurenthema kunt u een keuze maken uit diverse

bestaande kleurenthema's. Maar u kunt ook op het pictogram klikken om een bestaand

kleurenthema te kopiëren en vervolgens naar wens aan te passen.

Raadpleeg A Guide to QuarkXPress 10.1 voor meer informatie of ga naar

www.quark.com/support/documentation
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Verantwoording

©2022 Quark Software Inc. en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Beschermd door de volgende Amerikaanse patenten: 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; 
en andere patenten aangevraagd.

Quark, het Quark-logo, QuarkXPress en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en zijn filialen in de VS en/of 
in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

PANTONE®-kleuren die worden weergegeven in het softwareprogramma of in de 
gebruikersdocumentatie komen niet altijd overeen met de door PANTONE vastgelegde 
normen. Raadpleeg de meest recente PANTONE-kleurpublicaties voor accurate kleuren. 
PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone zijn eigendom van PANTONE 
LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone is de eigenaar van het copyright met betrekking tot kleurengegevens en/of 
software waarop een licentie is verleend aan Quark Software Inc. om uitsluitend in 
combinatie met QuarkXPress-software te worden gedistribueerd. Kleurengegevens 
en/of software van PANTONE mogen niet worden gekopieerd naar een andere schijf 
of naar het geheugen, tenzij deze deel uitmaken van de uitvoering van dit

Quark-softwareproduct.
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