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Nyheter i QuarkXPress 10.2

Det här dokumentet ger en introduktion till de nya funktionerna i QuarkXPress 10.2.
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Nya funktioner

Inbäddade förankrade block

Du kan bädda in förankrade objekt genom att förankra ett block (eller en linje eller

tabell) i ett förankrat block. Förankrade block kan bäddas in hur djupt som helst utan

några begränsningar.

Avstavningsundantag

Listor med avstavningsundantag kan lagras i separata .xml-filer. Dessa .xml-filer kan

sedan importeras till dina projekt och även exporteras och delas med andra användare

och projekt. Därmed kan samma lista med avstavningsundantag användas i flera

projekt.

Avstavningsundantag kan omvandlas till en Job Jacket-resurs med hjälp av en extern

XML-fil. När avstavningsundantag omvandlas till en Job Jacket-resurs kan du

synkronisera avstavningsundantagen mellan projekt och layouter antingen genom att

göra ändringar i layouten eller den externa filen med avstavningsundantag (XML-filen).

Anteckningar och redline

Anteckningar och redlining är nu en viktig del av QuarkXPress och kommer att

installeras automatiskt. XTensions-programmen Notes och Redline behöver inte längre

vara installerade.

Anpassbar upplösning

Anpassbar upplösning innebär att användaren kan ställa in bildskärmsupplösningen

för bilderna i projektet. Bildskärmsupplösningen kan bara ställas in om alla projekt är

stängda och de ändrade inställningarna påverkar alla projekt som öppnas efter

ändringen. Du kan välja mellan Kvalitet- och Prestanda-rendering av bilder.

Om du väljer Kvalitet återges bilderna i bästa möjliga kvalitet. Om du väljer Prestanda

får du bättre prestanda när du arbetar med bilder (det går snabbare att flytta, panorera,

etc.) men bildkvaliteten blir sämre.
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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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