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QuarkXPress 10.2:n uudet ominaisuudet

Tässä asiakirjassa esitellään QuarkXPress 10.2:n uudet ominaisuudet.
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Uudet ominaisuudet

Sisäkkäiset ankkuroidut laatikot

Voit asettaa ankkuroidut objektit sisäkkäin ankkuroimalla laatikon (tai viivan tai taulukon)
ankkuroidun laatikon sisälle. Voit asettaa ankkuroidut laatikot sisäkkäin niin syvälle kuin haluat
ilman rajoituksia.

Tavutuksen poikkeukset

Tavutuksen poikkeusluettelot voidaan tallentaa erillisiin .xml-tiedostoihin. Tämän jälkeen voit tuoda
nämä .xml-tiedostot omaan projektiisi sekä viedä ja jakaa ne muiden käyttäjien ja projektien kanssa.
Samaa tavutuksen poikkeusten luetteloa voidaan näin ollen käyttää useissa projekteissa.

Tavutuksen poikkeukset voidaan luoda Job Jacket -resurssina käyttämällä ulkoista XML-tiedostoa.
Kun tavutuksen poikkeukset luodaan Job Jacket -resurssina, voit synkronoida tavutukset
projektien/taittojen kesken muuttamalla taittoa tai ulkoista tavutuksen poikkeustiedostoa
(XML-tiedostoa).

Muistiinpanot ja Redline-toiminto

Muistiinpanot ja Redline-toiminto kuuluvat nyt QuarkXPressiin, joten ne asennetaan automaattisesti.
Muistiinpanot- ja Redline XTension -ohjelmistoja ei enää tarvitse asentaa.

Mukautuva tarkkuus

Mukautuvan tarkkuuden ansiosta käyttäjät voivat määrittää projekteissaan käyttämiensä kuvien
näyttötarkkuuden. Näyttötarkkuus voidaan määrittää vain silloin, kun avattuja projekteja ei ole, ja
muuttuneet asetukset otetaan kaikissa muutoksen jälkeen avatuissa projekteissa käyttöön. Voit valita
kuvanmuodostuksessa Laatu- ja Suorituskyky-asetusten välillä.

Jos valitset Laatu-asetuksen, kuvat muodostetaan mahdollisimman laadukkaina. Jos valitset
Suorituskyky-asetuksen, suorituskyky paranee kuvia käsiteltäessä (esimerkiksi liikkuminen ja
panorointi nopeutuvat), mutta kuvanlaatu heikkenee.
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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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