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Hva er nytt i QuarkXPress 10.1?

Dette dokumentet gir en innføring i de nye funksjonene i QuarkXPress 10.1.
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Nye funksjoner

Dynamiske hjelpelinjer

Dynamiske hjelpelinjer er midlertidige hjelpelinjer som vises når du oppretter eller

manipulerer objekter på en side, men som ikke blir skrevet ut. Disse hjelper deg å

justere objekter i forhold til andre objekter og sider i en layout.

Når du oppretter, endrer eller flytter et objekt, vises dynamiske hjelpelinjer automatisk

og utgjør et hjelpemiddel for å plassere det nye objektet i forhold til et eksisterende

objekt eller en side.

Du kan angi typen dynamiske hjelpelinjer og hvilken tilbakemelding som skal vises.

Du kan også angi en annen farge for hver av de dynamiske hjelpelinjene i innstillingene

dine.

Notes (Merknader)

Med funksjonen Notes kan du lagre kommentarer i et prosjekt uten at det får

innvirkning på det faktiske inneholdet til prosjektet. Du kan bruke merknader for å

legge til påminnelser, kommentarer om innholdet eller URL-er til et prosjekt. Åpne

merknader ser ut som påklistrede merkelapper som kanskje blir festet på en papirkopi.

Notes XTensions-programvaren må være installert for å kunne bruke Notes-funksjonen.

Bøker

Bøker er QuarkXPress-filer som vises i form av vinduer med koblinger til enkeltlayouter

fra ett eller flere prosjekter, kalt kapitler. Etter at du har tilføyd kapitler til en bok, kan

du åpne, lukke og holde rede på kapitlene fra paletten Bok.

Med QuarkXPress kan du synkronisere tekstmaler og andre spesifikasjoner du har brukt

i kapitlene, til en bok, skrive ut kapitlene fra paletten Bok og automatisk oppdatere

sidetall på tvers av kapitlene. Du kan også eksportere til flere PDF-filer (per kapittel)

eller eksportere alle kapitlene til én enkelt PDF-fil fra paletten Bok.

Redline

Redline-funksjonen gir en måte å spore endringer på, slik at skribenter, redaktører,

prosjektledere og andre brukere kan se hva som skjer med et prosjekt, og kan bekrefte
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at endringene er riktige. Når du bruker Redline-funksjonen kan du se hva som er satt

inn og slettet i et prosjekt, og avgjøre hvorvidt du vil godta eller avvise endringene.

Redline XTensions-programvaren må være installert for å kunne bruke

Redline-funksjonen.

Andre nye funksjoner

QuarkXPress 10.1 omfatter også følgende nye funksjoner og forbedringer:

• Opprette QR-kode: Du har nå valget mellom å opprette vektor- eller pikselbaserte

QR-koder. Velger du pikselbaserte QR-koder, blir disse opprettet i mappen med

dokumenter.

• Forbedret zoom: Maksimum zoomenivå er nå 8000 %.

• Eksporter som bilde: Du kan eksportere en layoutside som en bildefil. Med denne

funksjonen kan du angi filnavnet og et lagringssted, foruten å innstille diverse valg

for bildet.

• Fargetema: (Bare Mac OS X) Du kan bruke panelet Fargetema i dialogboksen

Innstillinger (menyen QuarkXPress) for å angi et fargetema for QuarkXPress. Bruk

rullegardinmenyen Fargetema for å velge mellom eksisterende fargetema, eller klikk

ikonet for å duplisere et eksisterende fargetema du kan tilpasse.

Se En innføring i QuarkXPress 10.1 for detaljer, eller gå til

www.quark.com/support/documentation
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Juridiske merknader

© 2022 Quark Software Inc. og deres lisensgivere. Med enerett.

Beskyttet under følgende patenter i USA: 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; og andre 
patentanmeldte.

Quark, Quark-logoen, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemerker eller registrerte 
varemerker tilhørende Quark Software Inc. og deres tilsluttede selskaper i USA og/eller 
andre land. Alle andre merker tilhører de respektive eierne.

Det er mulig at PANTONE®-farger som vises i programvaren eller i 
brukerdokumentasjonen, ikke samsvarer med de faste fargestandardene for PANTONE. 
Slå opp i referansehåndbøkene for PANTONE-farger for å se riktig farge. PANTONE® 
og andre Pantone-varemerker tilhører PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone har enerett til fargedata og/eller programvaren som er lisensiert til Quark 
Software Inc. for distribusjon bare til bruk sammen med Quark-programvare. 
PANTONE-fargedata og/eller -programvare skal ikke kopieres over på en annen disk 
eller inn i et minne, med mindre dette har sammenheng med kjøringen av

Quark-programvare.
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