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Wat is er nieuw in QuarkXPress 10.2?

Dit document geeft een overzicht van de nieuwe functies in QuarkXPress 10.2.
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Nieuwe functies

Geneste verankerde kaders

U kunt verankerde objecten nesten door een kader (maar ook een lijn of een tabel)

binnen een verankerd kader te verankeren. Verankerde kaders kunnen net zo diep

worden genest als u wilt. Hiervoor geldt geen beperking.

Afbreekuitzonderingen

U kunt lijsten met afbreekuitzonderingen opslaan in afzonderlijke .xml-bestanden.

Deze .xml-bestanden kunnen vervolgens worden geïmporteerd in uw project en ook

worden geëxporteerd en gedeeld met andere gebruikers en projecten. Op deze manier

kan dezelfde lijst met afbreekuitzonderingen in meerdere projecten worden gebruikt.

Afbreekuitzonderingen kunnen worden opgeslagen als Job Jacket-resource in de vorm

van een extern .xml-bestand. Als afbreekuitzonderingen worden opgeslagen als Job

Jacket-resource, kunt u afbreekuitzonderingen tussen verschillende projecten/opmaken

op twee manieren synchroniseren: door wijzigingen aan te brengen in de opmaak of

door het externe bestand met afbreekuitzonderingen (.xml) aan te passen.

Notities en Redline

De functies Notities en Redline vormen nu een integraal onderdeel van QuarkXPress

en worden automatisch geïnstalleerd. U hoeft de XTensions-software voor Notities en

Redline niet meer te installeren.

Adaptieve resolutie

Met de functie Adaptieve resolutie kunnen gebruikers een voorkeursinstelling opgeven

voor de weergaveresolutie van afbeeldingen in hun projecten. De weergaveresolutie

kan alleen worden ingesteld als er geen projecten zijn geopend. De gewijzigde

instellingen zijn van kracht voor alle projecten die na het doorvoeren van de wijziging

worden geopend. U kunt voor het weergeven van afbeeldingen kiezen tussen Kwaliteit

en Prestaties.

Als u Kwaliteit kiest, worden afbeeldingen weergegeven in de hoogst mogelijke

kwaliteit. Als u Prestaties kiest, verbeteren de prestaties tijdens het werken met

afbeeldingen (u kunt ze sneller verplaatsen, slepen, etc.), maar dit gaat ten koste van

de kwaliteit van de afbeeldingen.
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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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