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Siste nytt i QuarkXPress 10.2

Dette dokumentet gir en innføring i de nye funksjonene i QuarkXPress 10.2
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Nye funksjoner

Nestede tilknyttede blokker

Du kan neste tilknyttede objekter ved å tilknytte en blokk (eller en strek eller tabell)

inni en tilknyttet blokk. Tilknyttede blokker kan nestes uten begrensning så dypt du

vil.

Orddelingsunntak

Lister med orddelingsunntak kan lagres i separate xml-filer. Disse xml-filene kan deretter

importeres inn i prosjektet og også eksporteres og deles med andre brukere og prosjekter.

Dermed kan den samme listen med orddelingsunntak brukes i flere prosjekter.

Orddelingsunntak kan lages som en Job Jacket-ressurs med en ekstern xml-fil. Når

orddelingsunntak blir laget som en Job Jacket-ressurs, kan du synkronisere

orddelingsunntakene mellom prosjektene/layoutene ved å foreta endringer med

layouten eller med den eksterne filen for orddelingsunntak (xml).

Notes og Redline

Notes og Redline er nå en innebygd del av QuarkXPress og vil bli installert automatisk.

Du trenger ikke lenger å installere XTension-programvaren Notes og Redline.

Adaptiv oppløsning

Adaptiv oppløsning innebærer at brukerne kan angi en innstilling for

skjermoppløsningen til bilder i prosjektene sine. Skjermoppløsningen kan bare innstilles

når det ikke er noen åpne prosjekter, og de endrede innstillingene vil innvirke på alle

prosjekter som blir åpnet etter endringen. Du kan velge mellom Kvalitet og Ytelse

ved bildegjengivelse.

Når du velger Kvalitet, vil bildene bli gjengitt med best mulig kvalitet. Når du velger

Ytelse, oppnår du den beste ytelsen når du arbeider med bilder (raskere flytting,

panorering, osv.), men dette vil gå på bekosting av kvaliteten.
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Juridiske merknader

© 2015 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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