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SISÄLTÖ



QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet

Tässä asiakirjassa esitellään QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet.
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Uudet ominaisuudet

Dynaamiset apuviivat

Dynaamiset apuviivat ovat tilapäisiä apuviivoja, joita ei tulosteta. Ne tulevat näyttöön, kun luot tai
manipuloit sivulla olevia kohteita. Ne auttavat sinua kohdistamaan kohteet muihin kohteisiin ja
taittoon kuuluvaan sivuun.

Kun luot, muunnat tai siirrät kohteen, dynaamiset apuviivat tulevat automaattisesti näyttöön ja
auttavat sinua kohdistamaan uuden kohteen olemassa olevaan kohteeseen tai sivuun nähden.

Voit määrittää dynaamisten apuviivojen tyypin ja näyttöön tulevan palautteen. Asetuksissa voit myös
määrittää jokaiselle dynaamisten apuviivojen tyypille eri värin.

Huomautukset

Huomautukset-toiminnolla voit tallentaa projektiin kommentteja projektin varsinaiseen sisältöön
vaikuttamatta. Muistutusten avulla voit lisätä projektiin muistutuksia, sisältöön liittyviä kommentteja
tai URL-osoitteita. Avattu huomautus näyttää paperikopioihin kiinnitettävältä tarralapulta.

Huomautukset-toiminnon käyttö edellyttää Notes XTensions -ohjelmiston asennusta.

Kirjat

Kirjat ovat QuarkXPress-tiedostoja, jotka näkyvät ikkunoina. Ikkunat puolestaan sisältävät linkkejä
yhden tai useamman projektin yksittäisiin taittoihin, joita kutsutaan luvuiksi. Kun olet lisännyt luvut
kirjaan, voit avata, sulkea ja järjestellä lukuja Kirja-paletista.

QuarkXPressillä voit synkronoida kappalemalleja ja muita kirjan lukujen käyttämiä määritelmiä,
tulostaa kappaleita Kirja-paletista ja automaattisesti päivittää lukujen sivunumeroinnin. Voit myös
viedä sisällön useisiin PDF-tiedostoihin (lukua kohti) tai viedä kaikki luvut Kirja-paletista yhteen
PDF-tiedostoon.

Redline-toiminto

Redline-toiminto mahdollistaa muutosten seurannan, jotta kirjoittajat, toimittajat, projektipäälliköt
ja muut käyttäjät näkevät, mitä projektissa tapahtuu, ja voivat vahvistaamuutosten asianmukaisuuden.
Redline-toiminnolla voit tarkastella projektiin tehtyjä lisäyksiä ja poistoja sekä päättää, haluatko
hyväksyä vai hylätä muutokset.
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Redline-toiminnon käyttö edellyttää Redline XTensions -ohjelmiston asennusta.

Muut uudet ominaisuudet

QuarkXPress 10.1 sisältää myös seuraavat uudet toiminnot ja parannukset:

• QR-koodien luonti: Voit nyt valita, haluatko käyttää vektoripohjaisia QR-koodeja vai pikselipohjaisia
QR-koodeja. Jos valitset pikselipohjaiset QR-koodit, ne luodaan Tiedostot-kansioon.

• Parannettu zoomaus: Suurin zoomaustaso on nyt 8 000 %.

• Vie kuvana: Voit viedä taittosivun kuvatiedostona. Tämän toiminnon avulla voit määrittää
tiedostonimen ja sijainnin sekä erilaisia kuva-asetuksia.

• Väriteemat: (Vain Mac OS X) Asetukset-valintaikkunan Väriteema-ruudussa
(QuarkXPress-valikossa) voit määrittää QuarkXPressin väriteeman. Valitse avattavasta
Väriteema-valikosta jokin olemassa oleva väriteema tai napsauta kuvaketta ja monista olemassa
oleva väriteema, jonka voit sitten mukauttaa.

Saat lisätietojaQuarkXPress 10.1 -oppaasta tai osoitteestawww.quark.com/support/documentation.
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Käyttöehdot ja vastuuvapaus

© 2014 Quark Software Inc. ja sen oikeuksien haltijat. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suojattu seuraavilla USA:ssa myönnetyillä patenteilla: 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; ja muut hyväkyntää
odottavat patentit.

Quark, Quark-logo, QuarkXPress ja QuarkCopyDesk ovat Quark Software Inc:in ja sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut
merkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Ohjelmistosovelluksessa tai käyttäjän oppaissa näkyvät PANTONE ® -värit eivät ehkä vastaa
PANTONE-standardeja. Hae tarkka väri uusimmista PANTONE-värijulkaisuista. PANTONE®- ja
muut Pantone-tavaramerkit omistaa PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone omistaa tekijänoikeudet väritietoihin ja/tai -ohjelmistoihin, joihin Quark Software Inc. on
saanut käyttöoikeuden, joka sallii niiden jakamisen vain Quark-ohjelmiston kanssa.
PANTONE-väritietoja ja/tai -ohjelmistoja ei saa kopioida toiselle levylle tai muistiin, ellei se ole
osa Quark-ohjelmiston suorituksen aikaista käyttöä.
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