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Co nowego w programie QuarkXPress
10.1

Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do nowych funkcji programu QuarkXPress 10.1.
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Nowe funkcje

Prowadnice dynamiczne

Prowadnice dynamiczne to tymczasowe, niedrukowane prowadnice, które pojawiają się podczas
tworzenia elementów na stronie lubmanipulacji nimi. Ułatwia towyrównywanie elementówwzględem
innych elementów i strony w layoucie.

Podczas tworzenia, przekształcania lub przenoszenia elementu pojawiają się automatycznie
prowadnice dynamiczne, aby pomóc w umieszczeniu nowego elementu względem istniejącego
elementu lub strony.

Można określić typ prowadnic dynamicznych i wskazywane informacje. W preferencjach można
również określić inny kolor dla każdego typu prowadnicy dynamicznej.

Notki

Funkcja Notki umożliwia zapisywanie komentarzy w projekcie bez wpływania na rzeczywistą
zawartość projektu. Notki pozwalają dodawać przypomnienia, komentarze do zawartości lub adresy
URL do projektu. Otwarta notka wygląda jak żółta karteczka samoprzylepna, którą można przykleić
do wydruku.

Aby używać funkcji Notki, należy zainstalować moduł XTension o nazwie Notki.

Książki

Książki są plikami programu QuarkXPress wyświetlanymi jako okna z linkami do poszczególnych
layoutów z jednego lub wielu projektów, nazywanych rozdziałami. Po dodaniu rozdziałów do książki
można otwierać, zamykać i śledzić rozdziały przy użyciu palety Książka.

Program QuarkXPress umożliwia synchronizację arkuszy stylów i innych specyfikacji używanych
w rozdziałach książki, drukowanie rozdziałów poprzez paletę Książka, a także automatyczną
aktualizację numerów stron w rozdziałach. Korzystając z palety Książka, można także eksportować
do wielu plików PDF (według rozdziałów) lub wyeksportować wszystkie rozdziały do pojedynczego
pliku PDF.

Wyróżnianie

FunkcjaWyróżnianie zapewnia sposób śledzenia zmian, dzięki czemu autorzy, redaktorzy, kierownicy
projektu i inni użytkownicy mogą sprawdzać projekt i potwierdzać, czy zmiany są odpowiednie.
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Korzystając z funkcji Wyróżnianie, można wyświetlić wstawienia i usunięcia dokonane w projekcie,
a także zaakceptować lub odrzucić zmiany.

Aby używać funkcji Wyróżnianie, należy zainstalować moduł XTension o nazwie Wyróżnianie.

Inne nowe funkcje

Program QuarkXPress 10.1 zawiera również następujące nowe funkcje i ulepszenia:

• Tworzenie kodów QR: obecnie podczas tworzenia kodów QR możliwy jest wybór między kodami
wektorowymi lub pikselowymi. Jeśli wybierzesz pikselowe kody QR, zostaną one utworzone w
folderze Dokumenty.

• Ulepszona funkcja powiększenia: maksymalny poziom powiększenia to obecnie 8000%.

• Eksportuj jako obraz: stronę layoutu można teraz wyeksportować jako plik obrazu. Ta funkcja
umożliwia określenie nazwy pliku i lokalizacji, a także ustawienie różnych opcji obrazu.

• Motywy kolorystyczne: (tylko systemMac OS X) za pomocą paneluMotyw kolorystycznyw oknie
dialogowym Preferencje (menu QuarkXPress) można określić motyw kolorystyczny programu
QuarkXPress. Użyj menu rozwijanegoMotyw kolorystyczny, aby wybrać jeden z istniejących
motywów, lub kliknij ikonę, aby zduplikować i dostosować istniejący motyw kolorystyczny.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Podręcznik programu QuarkXPress 10.1 lub
odwiedź stronę www.quark.com/support/documentation

CO NOWEGOW PROGRAMIE QUARKXPRESS 10.1 | 5

NOWE FUNKCJE

http://www.quark.com/support/documentation


Uwagi prawne

©2022 Quark Software Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Chronione następującymi patentami w Stanach Zjednoczonych: 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 i innymi 
oczekującymi patentami.

Quark, logo Quark, QuarkXPress i QuarkCopyDesk to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki 
towarowe firmy Quark Software, Inc. i powiązanych firm w Stanach Zjednoczonych i/lub innych 
krajach. Wszystkie inne znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Przedstawiane w oprogramowaniu lub dokumentacji kolory PANTONE® mogą nie odpowiadać 
standardom kolorów PANTONE. W celu uzyskania wiernych kolorów należy zapoznać się z 
bieżącymi publikacjami firmy PANTONE. PANTONE® i inne znaki towarowe Pantone stanowią 
własność firmy PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Firma Pantone jest właścicielem praw autorskich do danych kolorów i/lub oprogramowania, które 
zostały licencjonowane firmie Quark Software, Inc. w celu dystrybucji tylko w połączeniu z 
oprogramowaniem Quark. Danych kolorów i oprogramowania PANTONE nie należy kopiować na 
inny dysk lub do pamięci, chyba że stanowi to część procesu wykonywania oprogramowania Quark.
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