Quais as novidades do
QuarkXPress 10.1

ÍNDICE

Índice
As Novidades do QuarkXPress 10.1............................................................3
Novas funções................................................................................................4
Guias dinâmicas.....................................................................................................................4
Notas........................................................................................................................................4
Livros......................................................................................................................................4
Cinzentado..............................................................................................................................4
Outras novas funcionalidades...............................................................................................5

Avisos legais...................................................................................................6

ii | QUAIS AS NOVIDADES DO QUARKXPRESS 10.1

AS NOVIDADES DO QUARKXPRESS 10.1

As Novidades do QuarkXPress 10.1
Este documento disponibiliza uma introdução às novas funções do QuarkXPress 10.1
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NOVAS FUNÇÕES

Novas funções
Guias dinâmicas
As guias dinâmicas são guias não impressas que são apresentadas ao criar ou manipular itens numa
página. Estas guias ajudam-no a alinhar os itens em relação aos outros itens e à página numa
apresentação.
Ao criar, transformar ou mover um item, as Guias Dinâmicas aparecem automaticamente para o
ajudarem no posicionamento do novo item relativamente a um item existente ou à página.
Pode especificar o tipo de guias dinâmicas e o feedback que será apresentado. Também pode
especificar uma cor diferente para cada tipo de guia dinâmica nas suas preferências

Notas
A função Notas permite-lhe guardar comentários num projeto sem afetar o conteúdo real do projeto.
Pode utilizar as notas para adicionar lembretes, comentários no conteúdo ou URLs a um projeto.
Uma nota aberta tem o aspeto de uma nota adesiva ou «post-it», como normalmente se cola nos
documentos impressos.
Para utilizar a função Notas é necessário ter o software Notes XTensions instalado.

Livros
Os Livros são ficheiros do QuarkXPress que são apresentados na forma de janelas que contêm
ligações para apresentações individuais de projetos únicos ou múltiplos, designados por capítulos.
Depois de adicionar capítulos a um livro, poderá abrir, fechar e selecionar capítulos através da paleta
Livro.
O QuarkXPress permite-lhe sincronizar as folhas de estilos e outras especificações utilizadas nos
capítulos de um livro, imprimir capítulos a partir da paleta Livro e atualizar os números das páginas
nos capítulos. Também pode exportar para múltiplos PDFs (por capítulo) ou exportar todos os
capítulos para um único PDF a partir da paleta Livro.

Cinzentado
A função Cinzentado disponibiliza uma forma de registar as alterações para que os escritores, editores,
gestores de projetos e outros utilizadores possam ver tudo o está a ser feito num projeto e verificar
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se as alterações são adequadas. Com a função Cinzentado, pode ver tudo aquilo que é introduzido
e eliminado num projeto e decidir se prefere aceitar ou rejeitar essas alterações.
Para utilizar a função Cinzentado é necessário ter o software Redline XTensions instalado.

Outras novas funcionalidades
O QuarkXPress 10.1 inclui também as seguintes novas funcionalidades e melhoramentos:
• Criação de Códigos QR: Agora pode optar entre criar códigos QR baseados em vetores ou códigos
QR baseados em pixels. Se optar pelos códigos QR baseados em pixels, estes serão criados na pasta
Documentos.
• Zoom otimizado: O nível de zoom máximo é agora 8000%.
• Exportar como imagem: Pode exportar uma página de apresentação como ficheiro de imagem. Esta
função permite-lhe especificar o nome do ficheiro e uma localização, além de lhe permitir definir
várias opções de imagem.
• Temas de cores: (Apenas Mac OS X) Pode utilizar o painel Tema de cores da caixa de diálogo
Preferências (menu QuarkXPress) para especificar um tema de cores para o QuarkXPress. Utilize
o menu pendente Tema de cores para selecionar um tema de cores existente ou clique no ícone para
duplicar um tema de cores existente que poderá depois personalizar.
Consulte a publicação A Guide to QuarkXPress 10.1 para obter mais detalhes, ou visite
www.quark.com/support/documentation
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Avisos legais
©2014 Quark Software Inc. e seus licenciadores. Todos os direitos reservados.
Protegido pelas seguintes Patentes dos Estados Unidos: 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; e outras patentes
pendentes.
Quark, o logótipo Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk são marcas comerciais ou marcas registadas
da Quark Software Inc. e das suas empresas afiliadas, nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as
outras marcas pertencem aos respectivos proprietários.
As cores PANTONE ® apresentadas na aplicação de suporte lógico ou na documentação do utilizador
podem não coincidir com as normas identificadas pela PANTONE. Para ver as cores exactas, consulte
as actuais publicações sobre cores da PANTONE. PANTONE® e outras marcas comerciais da
Pantone são propriedade da PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.
Pantone é o proprietário dos direitos de autor dos dados de cor e/ou software de dados de cor
licenciados à Quark Software Inc. para distribuição, destinado exclusivamente a utilização relacionada
com o software Quark. Os Dados de Cores e/ou Software PANTONE não podem ser copiados para
outro disco ou memória, a menos no âmbito da execução do software Quark.
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