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Nyheter i QuarkXPress 10.1

Det här dokumentet ger en introduktion till de nya funktionerna i QuarkXPress 10.1.
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Nya funktioner

Dynamiska stödlinjer

Dynamiska stödlinjer är temporära stödlinjer som inte skrivs ut och visas när du skapar

eller manipulerar objekt på en sida. De hjälper dig att rikta in objekt i förhållande till

andra objekt och till sidan i en layout.

När du skapar, omvandlar eller flyttar ett objekt visas dynamiska stödlinjer automatiskt

för att underlätta placeringen av nya objekt i förhållande till ett befintligt objekt eller

till sidan.

Du kan ange typen av dynamiska stödlinjer och den feedback som visas. Du kan också

ange olika färger för olika typer av dynamiska stödlinjer i dina inställningar.

Anteckningar

Med hjälp av funktionen Anteckningar kan du lagra kommentarer i ett projekt utan

att påverka det faktiska innehållet i projektet. Du kan använda anteckningar för att

lägga till påminnelser, kommentarer om innehållet eller webbadresser i ett projekt.

En öppen anteckning ser ut som post-it- eller klisterlappar som du skulle kunna sätta

på en papperskopia.

Om du vill använda funktionen Anteckningar måste du installera

XTensions-programmet Notes.

Böcker

Böcker är QuarkXPress-filer som visas som fönster med länkar till enskilda layouter

från enskilda eller flera projekt, som kallas kapitel. När du har lagt till kapitel i en bok,

kan du öppna, stänga och organisera kapitlen via paletten Bok.

I QuarkXPress kan du synkronisera typografimallar och andra specifikationer som

används i olika kapitel, skriva ut ett kapitel med hjälp av paletten Bok och automatiskt

uppdatera sidnumreringen i alla kapitel. Du kan också exportera till flera PDF-filer (per

kapitel) eller exportera alla kapitel till en enda PDF-fil från paletten Bok.

4 | NYHETER I QUARKXPRESS 10.1

NYA FUNKTIONER



Redline

Med hjälp av redline-funktionen går det att spåra ändringar så att skribenter, redigerare,

projektledare och andra kan se vad som händer med ett projekt och bekräfta att

ändringarna lämpar sig. När du använder redline-funktionen kan du se var text och

bilder i projektet har infogats och tagits bort och bestämma om du vill acceptera eller

ignorera ändringarna.

Om du vill använda redline-funktionen måste du installera XTensions-programmet

Redline.

Andra nya funktioner

QuarkXPress 10.1 inkluderar även följande nya funktioner och förbättringar:

• Skapa QR-kod: Nu kan du välja mellan att skapa vektorbaserade QR-koder eller

pixelbaserade QR-koder. Om du väljer pixelbaserade QR-koder, skapas de i mappen

Dokument.

• Förbättrad zoom: Den maximala zoomnivån är nu 8000 %.

• Exportera som bild: Du kan exportera en layoutsida som en bildfil. Funktionen låter

dig ange filnamnet och en plats och du kan även ställa in olika bildalternativ.

• Färgteman: (Endast Mac OS X) Du kan använda panelen Färgtema i dialogrutan

Inställningar (menyn QuarkXPress) för att ange ett färgtema för QuarkXPress. Använd

menyn Färgtema för att välja bland befintliga färgteman eller klicka på ikonen för att

göra en dubblett av en befintlig färg som du sedan kan anpassa.

Mer information finns i Handbok för QuarkXPress 10.1 eller gå

tillwww.quark.com/support/documentation
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Juridiska meddelanden

© 2022 Quark Software Inc. och dess licensgivare. Med ensamrätt.

Skyddat av följande patent 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; och andra 
patentsökningar har lämnats in.

Quark, Quark-logotypen, QuarkXPress och QuarkCopyDesk är varumärken eller 
inregistrerade varumärken som tillhör Quark Software Inc. och dess dotterbolag i USA 
och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

De PANTONE®-färger som visas i programvaran eller i användardokumentationen 
överensstämmer eventuellt inte med PANTONE-identifierad standard. Använd aktuell 
PANTONE- färghandbok för korrekta färger PANTONE ® och andra varumärken från 
Pantone, Inc. tillhör PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone äger upphovsrätten till färgdata och/eller programvara som har licensierats 
till Quark Software Inc. för distribution endast tillsammans med programvara från 
Quark. PANTONEs färgdata och/eller programvara får inte kopieras till en annan disk 
eller till minnet, såvida detta inte är en del av exekveringen av programvaran från 
Quark.
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