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Wat is er nieuw in QuarkXPress 2017?
Dit document geeft een introductie van de nieuwe functies in QuarkXPress 2017,
waaronder:
• Digitaal publiceren
• "Onbeperkte” enkele iOS-apps
• Adaptieve opmaakconversies
• Automatische inhoudsopgave
• Nieuwe en verbeterde uitvoerstijlen voor HTML5-publicaties, App Studio en
iOS-apps
• Verbeterde HTML5 en 360 graden interactiviteit
• Afbeeldingen en vectoren
• Niet-destructieve beeldbewerking (aanpassingen en filters)
• Transparante overvloeimodi
• Nieuwe gereedschappen voor verschillende vormen
• Meer kleurverlopen in meerdere kleuren
• Kleurverlopen voor kaders
• Opmaak van item kopiëren/plakken
• Typografie en tekst
• Tekstlijnen
• Tekst- en alineatinten
• Kolomverloop
• Niet-afbrekende tekstattributen
• Automatische lijnen tussen kolommen
• Tekstkaders samenvoegen
• Proportionele interlinies
• Verbeterde slimme aanhalingstekens en toevoeging van slimme streepjes
• Verbeterd gereedschap voor koppelen/ontkoppelen
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• Verbeterde import van Word-documenten, waaronder importeren van
Word-tabellen
• Algemeen
• Adaptieve opmaakconversies
• Verbeterde conversie naar native objecten
• Verbeteringen in gebruikersinterface van Mac en Windows
• Verbeterde verplaatsing van cursortoets
• Lijsten met onlangs gebruikte fonts
• Verbeteringen in zoeken/veranderen
• Verbeterde kruisverwijzingen
• Geïntegreerd opruimingsprogramma van cache
• Verbeterde XTensions-manager
• Een kopie opslaan als/opslaan in een eerdere versie

Raadpleeg Een handleiding voor QuarkXPress 2017 voor meer informatie of ga naar
www.quark.com/support/documentation
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Digitaal publiceren
De volgende wijzigingen zijn aangebracht om de digitale publicatiefuncties van
QuarkXPress te verbeteren:

Rechtstreeks iOS-apps exporteren
Met QuarkXPress 2017 is het nu mogelijk om content rechtstreeks te exporteren als
één iOS-app, zonder dat Xcode op uw Mac is geïnstalleerd. Alles wat u nodig hebt om
deze gratis cloudservice van QuarkXPress 2017 te kunnen gebruiken, is een
internetverbinding. QuarkXPress 2017 maakt de procedure eenvoudig met de nieuwe
functie Als iOS-app exporteren.
Hiervoor is een Apple-ontwikkelaarsaccount nodig, wat extra kosten met zich
meebrengt, om de vereiste Apple-certificaten en voorwaardenprofielen te maken om
de iOS-app te bouwen.
Voor Windows-gebruikers: U kunt ook vrijwel alles doen op het Windows-platform,
maar wanneer u de uiteindelijke app naar de App Store van Apple uploadt, vereist
Apple dat u een Mac gebruikt. Er zijn huurservices van derden beschikbaar waar u
gedurende een beperkte tijd een Mac kunt huren om de uiteindelijke app te uploaden
naar Apple.

HTML5-publicaties in verschillende versies, en App Studio-apps, rechtstreekse
iOS-apps
Met QuarkXPress 2017 kunt u meerdere digitale opmaken als enkel HTML5-pakket
exporteren van verschillende apparaatformaten. (U kunt bijvoorbeeld opmaken voor
iPad (Verticaal en/of Horizontaal) maken, en deze vervolgens met behulp van adaptieve
instellingen dupliceren naar iPhone (V en/of H) enz). Met QuarkXPress 2017 kunt u
tevens meerdere digitale opmaken exporteren als App Studio-apps of een rechtstreekse
iOS-app. De app laadt de juiste opmaak op basis van het formaat van het apparaat van
de gebruiker.
Na het exporteren kunt u ze publiceren als “HTML5-publicatie” om een map te maken
met HTML voor alle geselecteerde opmaken. Wanneer ze op een webserver worden
gepubliceerd, wordt de weblezer responsief en kiest deze automatisch de juiste
HTML-versie op basis van het formaat van het apparaat dat wordt gebruikt om de
website te openen.
Wanneer u als HTML5-publicatie exporteert, kunt u een of meer digitale opmaken
selecteren uit de beschikbare opmaken in een project, om HTML te maken.
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Er wordt tevens een optie weergegeven waarmee u meerdere opmaken kunt selecteren
terwijl u ze uploadt naar App Studio en exporteert als iOS-app.

Secties met naam in Paginaopmaak-palet
Met het nieuwe dialoogvenster Sectie kunt u een unieke naam opgeven voor elke sectie.

De naam moet worden ingesteld op de eerste pagina van de corresponderende sectie.
Deze naam wordt gebruikt om pagina's op te geven voor het maken van een rijke TOC
voor HTML5-uitvoer (d.w.z. HTML5-publicaties, App Studio en iOS-apps exporteren).
U kunt de naam leeg laten als u niet van plan bent deze te gebruiken.
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Ondersteuning van rijke TOC in HTML5-publicaties, App Studio-apps en
rechtstreekse iOS-apps
HTML5-publicaties en App Studio-uitvoer bieden nu ondersteuning van Table of
Contents (Inhoudsopgave, TOC). U kunt TOC’s maken met een rijk ontwerp en deze
invoegen als onderdeel van uw digitale publicatie. Met deze nieuwe mogelijkheid hoeft
u niet meer terug te keren naar het begin van het boek/de publicatie om de TOC te
openen. U kunt de TOC op elk gewenst moment openen terwijl u de digitale publicatie
leest.

Verbeterde uitvoerstijlen voor App Studio
Uitvoerstijlen voor App Studio-publicaties zijn verbeterd voor QuarkXPress 2017. Dit
geeft de gebruiker een vergelijkbare ervaring voor App Studio-publicaties,
HTML5-publicaties en iOS-apps exporteren.

Nieuwe uitvoerstijlen voor HTML5-publicaties en rechtstreeks iOS-apps
exporteren
Uitvoerstijlen zijn verbeterd ter ondersteuning van uitvoerinstellingen van
HTML5-publicaties. U kunt tevens de weblezer-app configureren via deze instellingen,
naast de HTML5-exportinstellingen.

Native HTML-verbeteringen
Tekstinhoud, in niet-rechthoekige tekstkaders, wordt nu geëxporteerd als native HTML,
in plaats van dat de inhoud wordt geconverteerd naar afbeeldingen.
U kunt nu niet-dekkende kaders toepassen op tekstkaders zonder de optie "Converteer
naar bitmap" te hoeven gebruiken. De content wordt geëxporteerd als native HTML.

HTML5-publicaties - Verbeteringen in lezer
De nieuwe lezer voor HTML5-publicaties is opnieuw ontworpen met verschillende
verbeteringen in de bruikbaarheid:
• Nieuwe uniforme horizontale taakbalk met allemaal (configureerbare) knoppen,
en de Scrubber.
• Zeer configureerbaar dankzij uitvoerstijlen en exportopties.
• Knijpbewegingen om in te zoomen, in plaats van knoppen voor in- en uitzoomen.
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Afbeeldingen en vectoren
De volgende wijzigingen zijn aangebracht om de functies voor afbeeldingen en vectoren
van QuarkXPress te verbeteren:

Niet-destructieve beeldbewerking (aanpassingen en filters)
Met het nieuwe Afbeelding bewerken-palet kunt u de rasterafbeelding van een
geïmporteerde afbeelding in QuarkXPress bewerken. U kunt filtereffecten, kleurcorrecties
en overvloeimodi toepassen op een afbeelding, en de dekking aanpassen.
U kunt effecten toepassen op de afbeelding in niet-destructieve modus en u kunt tevens
afbeeldingen opslaan waarop de effecten zijn toegepast.
U kunt de volgende filtereffecten toepassen:
• Uitstippen - Detecteert de randen in een afbeelding en vervaagt de hele afbeelding
behalve de randen. Het verwijdert ruis, terwijl de details intact blijven. Dit kan
handig zijn om stofdeeltjes van een ingescande afbeelding te verwijderen.
• Gaussiaans vaag - Maakt overgangen vloeiend door pixels naast harde randen van
gedefinieerde lijnen en schaduwgebieden te middelen. Kruis u het vakje Afbeelding
vaag en/of Masker vaag aan, dan kunt u dit filter apart toepassen op zowel
afbeeldingen als hun alfamaskers.
• Onscherp masker - Vergelijkt pixelwaarden in een bepaald gebied met de
gespecificeerde drempelwaarde. Als een pixel een lagere contrastwaarde heeft dan
de drempelwaarde, wordt het contrast verhoogd.
• Zoek randen - Maakt om de randen van een afbeelding een omtrek met donkere
lijnen tegen een witte achtergrond.
• Solarisatie - Vloeit de negatieve en positieve gebieden van een illustratie samen,
waardoor een fotografisch solarisatie-effect ontstaat. Wilt u het dialoogvenster
Solarisatie kunnen gebruiken, dan voert u in het veld Drempel een waarde in of
sleept u de schuifregelaar. De waarde specificeert welke pixels worden aangepast
- die met waarden lager dan de drempelwaarde worden gezien als negatief, terwijl
die met waarden hoger dan de drempelwaarde als positief worden beschouwd.
De pixelwaarden worden vervolgens omgekeerd.
• Onscherp - Schuift de pixels door elkaar heen, zodat de afbeelding er minder
scherp uitziet.
• Reliëf - Zorgt ervoor dat bepaalde gebieden in de afbeelding een verhoogd of
verlaagd uiterlijk krijgen.
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• Reliëfeffecten - Wanneer het filter Reliëf wordt toegepast, kunt u met behulp van
het filter Reliëfeffecten de richting specificeren van waaruit de afbeelding moet
worden verhoogd of verlaagd. Klik op de richtingpijlen in het dialoogvenster
Reliëfeffecten om andere richtingen toe te passen. Klik bijvoorbeeld op de bovenste
rechterpijl om ervoor te zorgen dat als u een object verlaagt dit enigszins naar
rechts wordt geduwd, zodat het verlaagde gedeelte in die richting wordt
uitgesmeerd.
• Omtrek bepalen - Toont alleen de randen van de afbeelding en onderdrukt de
resterende kleuren. Het dialoogvenster Omtrek bepalen biedt twee wiskundige
methoden voor het bepalen van de omtrek: Sobel enPrewitt. De Sobel-methode
is waarschijnlijk wat preciezer, omdat er bij de berekeningen meer rekening wordt
gehouden met de omringende pixels.
• Omtreklijn - Zet voor elk kleurkanaal dunne lijntjes rondom de overgangen van
grote heldere gebieden. Hierdoor ontstaat een zwart-witte omtrek van de
afbeelding. U hebt ook nog de keus het resultaat om te keren.
• Ruis toevoegen - Kent willekeurige pixels toe aan een afbeelding om een illusie
van een opname met snelle film te creëren. Het filter past zelfs een patroon toe
op schaduwtonen en middentonen met een vloeiender, meer verzadigd patroon
aan de lichtere gebieden in de afbeelding.
• Mediaan - Vermindert of elimineert een bewegingseffect in een bepaald gebied
in een afbeelding. Het effect zoekt naar pixels met identieke helderheid en vervangt
de middelste pixel door de mediaan helderheidswaarde van de pixels waarnaar
wordt gezocht. Pixels die aanzienlijk verschillen van de naastliggende pixels blijven
onaangetast.

U kunt de volgende aanpassingen gebruiken om kleurcorrecties toe te passen op de
afbeelding:
• Niveaus - Om markeringen duidelijker te maken, schaduwen te comprimeren en
middentonen individueel aan te passen.
• Curves - Om nauwkeurige aanpassingen te doen om een illustratie lichter of
donkerder te maken. In plaats van de aanpassingen te beperken tot de
schaduwpartijen, hooglichten en middentonen, kunt u alle punten wijzigen op
een schaal van 0% tot en met 100% (voor CMYK en grijswaarden) of 0 tot en met
255 (voor RGB). Het exacte karakter van dit gereedschap vereist meer ervaring en
kennis dan het gebruik van het effect Niveaus.
• Helderheid/Contrast - Om de toonwaarden van iedere pixel te wijzigen in plaats
van de individuele kanalen.
• Kleurbalans - Om ongewenste kleurzwemen te verwijderen of oververzadigde of
onderverzadigde kleuren te corrigeren. Dit effect wijzigt het globale mengsel van
kleuren in een afbeelding voor algemene kleurcorrectie.
• Tint/Verzadiging - Om de globale kleurintensiteit en licht in een verbleekte of
vlakke afbeelding aan te passen, maar wordt over het algemeen gebruikt als speciaal
effect. De huidige tintwaarde van de afbeelding (kleurzweem), verzadiging
(intensiteit) en lichtheid (hoeveelheid wit licht) worden standaard uitgedrukt als
zijnde nul.
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• Selective Color - Om de hoeveelheid proceskleuren in elk van de primaire kleuren
in een afbeelding te verhogen of te verlagen. Als een appel bijvoorbeeld te paars
is, kunt u wat cyaan weghalen uit de gebieden die rood beïnvloeden.
• Gammacorrectie - Om het witpunt aan te passen. Het aanpassen van het witpunt
regelt de helderheid van de weergave van de afbeelding op het scherm. Om het
dialoogvenster Gammacorrectie te kunnen gebruiken, moet u de middentonen
aanpassen door een nieuwe waarde in te voeren in het veld Gamma of door de
schuifregelaar te slepen. Een hogere waarde produceert globaal een donkerdere
afbeelding.
• Minder verzadiging - om een kleurenafbeelding naar een zwart-witafbeelding te
converteren, waarbij de kleurruimte en de lichtheidswaarde van iedere pixel
onaangetast blijven. Het kent bijvoorbeeld aan iedere pixel in een RGB-illustratie
gelijke rood-, groen- en blauwwaarden toe om de afbeeldingen het uiterlijk van
een grijswaardenafbeelding te geven.
• Inverteer - Om de grijswaarden van elk kanaal in een illustratie om te keren.
• Drempel - Om kleurenafbeeldingen naar zwart en wit te converteren, zonder
gebruik te maken van grijs.
• Getrapt - Om de kleurtoonwaarden voor elk kanaal in een afbeelding aan te passen
om speciale effecten te produceren.

Terwijl u effecten op de geselecteerde afbeelding toepast, ziet u de effecten meteen in
de opmaak. U kunt de volgorde wijzigen waarin de effecten worden toegepast en u
kunt eventuele ongewenste effecten verwijderen. Wanneer u de effecten voor de
geselecteerde afbeelding hebt opgegeven, kunt u de reeks attributen kopiëren en ze
toepassen op de andere afbeeldingen. U kunt de afbeelding met of zonder toegepaste
afbeeldingseffecten opslaan.
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Transparante overvloeimodi
QuarkXPress introduceert ondersteuning van transparante overvloeimodi. Met
overvloeimodi kunt u de manier wijzigen waarop kleuren van objecten overgaan in
de kleuren van onderliggende objecten.
U kunt overvloeimodi toepassen op kaders, kaderranden, afbeeldingen, tekst en regels:
• Gebruik het Kleuren-palet (Venster > Kleuren).
• Gebruik het Afbeelding bewerken-palet (Venster > Afbeelding bewerken).
• Gebruik de tabbladen Home, Illustratiekader, Tekst en Kader van het
Parameters-palet.

U kunt de volgende overvloeieffecten toepassen:
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• Normaal: Hierdoor veranderen de kleurwaarden van bovenste en onderste objecten
niet. Dit is de standaardmodus
• Vermenigvuldigen: Wanneer de overvloeimodus Vermenigvuldigen wordt
toegepast op het bovenste object, wordt elke kleurpixel van het bovenste object
vermenigvuldigd met elke kleurpixel van het onderste object.
• Bleken: Wanneer de overvloeimodus Bleken is toegepast op het bovenste object,
worden de kleurpixels van zowel de bovenste als onderste objecten eerst
omgekeerd, en vervolgens vermenigvuldigd, en vervolgens worden de resulterende
kleurpixels omgekeerd. De resulterende kleur is meestal een lichtere kleur.
• Bedekken: Dit is een combinatie van de overvloeimodi Vermenigvuldigen en
Bleken. Lichtere kleuren worden nog lichter en donkere kleuren worden nog
donkerder, afhankelijk van de kleur van het onderste object in overlappende
gebieden.
• Donkerder: Lichtere pixels in overlappende gebieden worden donkerder.
• Lichter: De overvloeimodus Lichter is het tegenovergestelde van de
overvloeimodus Donkerder; donkerdere pixels in overlappende gebieden worden
lichter.
• Kleur tegenhouden: De kleur van het onderste object wordt lichter, afhankelijk
van de kleur van het bovenste object.
• Kleur doordrukken: De kleur van het onderste object wordt donkerder, afhankelijk
van de kleur van het bovenste object.
• Fel licht: De overvloeimodus Fel licht is een combinatie van de overvloeimodi
Vermenigvuldigen en Bleken.
• Zwak licht: Maakt de kleuren donkerder of lichter, afhankelijk van de kleur van
de onderste objecten. De resulterende kleur is lichter als de kleur van het onderste
object minder dan 50% van de grijswaarden bevat. De resulterende kleur is
donkerder als de kleur van het onderste object meer dan 50% van de grijswaarden
bevat.
• Verschil: Trekt de lichtere kleurwaarde van het object van een andere objectkleur
af, ongeacht de stapelvolgorde.
• Uitsluiting: Deze modus is vergelijkbaar met de overvloeimodus Verschil en heeft
een lager contrast.

Nieuwe gereedschappen voor verschillende vormen
De volgende nieuwe gereedschappen voor verschillende vormen zijn toegevoegd aan
het QuarkXPress-gereedschapspalet waarmee u snel en eenvoudig verschillende vormen
maken:
• Ster-gereedschap
• Veelhoek-gereedschap
• Afgeronde rechthoek-gereedschap
• Ruitvormig-gereedschap
• Driehoek-gereedschap
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• Golf-gereedschap
• Spiraal-gereedschap
• Wolk-gereedschap

U kunt de standaardattributen voor vormen bewerken en gedefinieerde vormen opslaan
om ze keer op keer opnieuw te kunnen gebruiken.
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Verbeteringen in kleurverlopen met meerdere kleuren
Kleurverlopen met meerdere kleuren zijn verbeterd ter ondersteuning van de volgende
functies:
• U kunt nu kleurverlopen met meerdere kleuren maken met behulp van de typen
kleurverlopen Ruitvormig en Rechthoekig. Voorheen waren slechts twee kleuren
toegestaan voor deze typen kleurverlopen.
• Kleurverlopen kunnen worden toegepast op kaderranden.
• Kleurverlopen kunnen worden toegepast op lijnen.
• Kleurverlopen kunnen worden toegevoegd aan de lijst met projectkleuren, zodat
u ze opnieuw kunt gebruiken.

Opmaak van item kopiëren/plakken
Met het gereedschap voor Opmaak van item kopiëren/plakken

kunt u alle

attributen die op één item zijn toegepast, kopiëren en toepassen op alle overige items.
Het gereedschap voor Opmaak van item kopiëren/plakken werkt in alle opmaken
in hetzelfde project, zodat u attributen van het ene item naar het andere kunt kopiëren
in dezelfde opmaak, of naar een item in een andere opmaak.
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Het gereedschap behoudt deze attributen totdat u een ander verplaatsingsgereedschap
of een lege spatie op het canvas selecteert, zodat u zo veel kaders kunt selecteren als
u wilt, en deze attributen steeds opnieuw kunt toepassen.
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Typografie en tekst
De volgende wijzigingen zijn aangebracht om de typografie- of tekstfuncties van
QuarkXPress te verbeteren:

Tekstlijnen
Met QuarkXPress kunt u een outline (of tekstlijn) rond individuele tekens toevoegen.

U kunt de kleur, de breedte en het type tekstlijn bepalen. U kunt een tekstlijn bepalen
als onderdeel van een tekst- of alineatypogram.

Teksttinten
QuarkXPress heeft een nieuw palet en een nieuw tabblad toegevoegd aan het
Parameters-palet zodat u teksttinten kunt toepassen op een volledige alinea of op een
selectie van tekst in een alinea.

Het Teksttintstijlen-palet bevat regelaars/knoppen waarmee u teksttintstijlen kunt
toevoegen, bewerken en verwijderen.

U kunt de nieuwe teksttintstijlen tevens in typogrammen (zowel alinea- als
teksttypogrammen).
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Kolomverloop
QuarkXPress biedt nu de mogelijkheid om kolomverloopspecificaties in te stellen voor
geselecteerde tekst om op te geven op welke manier tekst verloopt in verhouding tot
kolommen.
U kunt het kolomverloop instellen met behulp van het tabblad Kolomverloop in het
Parameters-palet, of in Windows via het nieuwe tabblad Kolomverloop van het
dialoogvenster Alineaspecificaties (Opmaak > Alineaspecificaties). Deze tabbladen
bevatten regelaars/knoppen waarmee u de kolomverloopspecificaties van de momenteel
geselecteerde tekst kunt instellen.
Een kolomblok zijn overspannen/gespreide kolomalinea's waarop vergelijkbare
kolomverloopspecificaties zijn toegepast.

De mogelijkheden voor kolomverloop zijn onder andere de volgende:
• Kolommen scheiden: In een tekstverloop met één kolom kunt u bepaalde tekst
vanaf nu splitsen in meerdere kolommen. U kunt de optie Kolommen scheiden
gebruiken om geselecteerde alinea's een effect met meerdere kolommen in één
kolomblok te geven.
• Kolommen overspannen: Als u al een tekstverloop in meerdere kolommen hebt,
kunt u een alinea (of meer tekst) selecteren die u over meerdere kolommen wilt
overspannen.
• Tussenlijn: Als u twee of meer gescheiden kolommen hebt, kunt u deze optie
gebruiken om een lijn tussen deze kolommen te plaatsen.
• Doorloopvolgorde Opnieuw starten/Doorlopend: Selecteer Doorlopend (de de
standaarddoorloopvolgorde) om de geselecteerde alinea in de oorspronkelijke
kolom te laten staan of Opnieuw starten om de alinea naar het begin van het
kolomblok te verplaatsen. De optie Opnieuw starten kan onafhankelijk worden
geselecteerd of samen met de optie Kolommen overspannen. Wanneer u Opnieuw
starten kiest, wordt de tekst in de alinea’s voor de geselecteerde alinea opnieuw
uitgebalanceerd tussen de kolommen.
• Ruimte tussen kolomblokken: Als een kolomblok uit meerdere alinea's bestaat,
wordt Wit ervoor uit de eerste alinea's gehaald en wordt op een vergelijkbare
manier Wit erna uit de laatste alinea van het blok gehaald.
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Als er attributen voor Wit ervoor en/of Wit erna zijn opgegeven op de tabbladen
Alineaspecificaties en Kolomverloop van het Parameters-palet, wordt de grotere
waarde toegepast, in plaats van toegevoegd.

Niet-afbrekende tekstattributen
Met QuarkXPress kunt u het niet-afbrekende attribuut op de geselecteerde tekst
toepassen en worden in de tekst geen afbreekstreepjes geplaatst en loopt de tekst niet
door). U kunt er tevens voor kiezen om alle tekst te markeren waarop het
niet-afbrekende attribuut is toegepast.

Tekstkaders samenvoegen
U kunt geselecteerde tekstkaders samenvoegen en het tekstverloop in de juiste
volgorde behouden, dankzij een nieuwe menu-optie (Item > Tekstkaders
samenvoegen). U kunt ervoor kiezen de kaders van boven naar beneden
samen te voegen, of in de volgorde waarin de kaders zijn geselecteerd.

Lijn tussen kolommen
Met QuarkXPress hebt u de mogelijkheid om een lijn tussen twee of meer kolommen
te plaatsen.
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Proportionele interlinie
QuarkXPress biedt nu ondersteuning van proportionele interlinies om de
interliniewaarde op te geven als percentages (tussen -100% en 5000%). Wanneer u de
interlinie opgeeft als percentage, wordt de waarde voor witverdeling voor elke regel
in de alinea berekend als de som van het percentage van de proportionele interlinie
van het corps van het langste teken in elke regel van de alinea plus het corps van het
langste teken. Voorbeeld: met een grootte van 12 punten en een interlinie van 50%,
en als het langste teken in een regel 12 punten is, wordt de interlinie van dezelfde
regel 18 punten.

Verbeterde slimme aanhalingstekens en toevoeging van slimme streepjes
Verbeterde slimme aanhalingstekens: U kunt nu standaard enkele en dubbele
aanhalingstekens opgeven bij Voorkeuren. U kunt tevens verschillende
taal-/regiospecifieke slimme aanhalingstekens op programmaniveau selecteren. De
importeerfunctie voor Word/Tekst neemt deze instellingen voor slimme
aanhalingstekens automatisch in acht.
Ondersteuning van slimme streepjes: De nieuwe voorkeur voor slimme streepjes is
geïntroduceerd om twee opeenvolgende streepjes naar een Em Dash te converteren
terwijl u in een opmaak typt. U kunt deze functie uitschakelen door naar Voorkeuren
-> Invoerinstellingen te gaan en het selectievakje voor Slim strepen in te schakelen.
Deze instelling staat standaard op Aan.

Verbeterd gereedschap voor koppelen/ontkoppelen
Dankzij de verbeteringen in het gereedschap voor koppelen/ontkoppelen kunt u
tekstkaders koppelen aan twee of meer artikelen. Wanneer u kaders koppelt of
ontkoppelt, gebruikt u de modifiertoets Alt/Option om de tekst in de respectievelijke
kaders te behouden. Wanneer u kaders ontkoppelt, gebruikt u de modifiertoets
Shift+Option om het kader samen met de tekst uit de tekstketen te verplaatsen.

Verbeterde import van Word-documenten, waaronder importeren van
Word-tabellen
QuarkXPress heeft het Word-importfilter verbeterd met opties om voetnoten, tabellen,
typogrammen, hyperlinks en inline-afbeeldingen in te voegen/uit te sluiten. U kunt
er ook voor kiezen om aanhalingstekens te converteren wanneer u een Word-document.
Tabellen worden ingevoegd als oudere tabellen, zodat u ze kunt bewerken in
QuarkXPress.

Schakel Als statische voetnoten opnemen in om eventuele voetnoten in het
geïmporteerde Word-document in te voegen als voetnoten in standaardteksten. Als
dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden de voetnoten geïmporteerd als dynamische
QuarkXPress-voetnoten.
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Algemeen
QuarkXPress 2017 biedt tevens de volgende nieuwe functies en verbeteringen:

Adaptieve opmaakconversie
QuarkXPress heeft de automatiseringsfuncties voor opmaken uitgebreid door adaptieve
instellingen te introduceren waarmee u opmaken naar verschillende afmetingen kunt
converteren. Hiermee kunt u een opmaak voor afdrukken converteren naar een digitale
opmaak met verschillende paginaformaten. De adaptieve instellingen verminderen
het aantal vereiste handmatige aanpassingen door de afmetingen van kaders
automatisch aan te passen en de inhoud te wijzigen door middel van eenvoudige
ontwerpregels. U kunt tevens de afmetingen van opmaken voor afdrukken aanpassen
(bijvoorbeeld van US letter naar A4, of een willekeurige aangepaste afmeting).
U kunt nu op de volgende manieren adaptief schalen toepassen:
• Wanneer u een opmaak wilt dupliceren (Opmaak > Dupliceren). Deze functie
wordt ondersteund wanneer u een opmaak dupliceert vanuit:
• Print naar Print
• Print naar Digitaal
• Digitaal naar Digitaal
• Door het dialoogvenster Opmaakeigenschappen te gebruiken (Opmaak >
Opmaakeigenschappen) om de afmeting van de huidige opmaak te wijzigen.
Deze methode wordt momenteel alleen ondersteund voor Print-opmaken.

Schakel Adaptief schalen toepassen in en klik op Opties om het dialoogvenster
Adaptief schalen te openen.
Het Schalen-palet biedt dezelfde configuratie als Adaptief schalen voor meer
gepersonaliseerd schalen.
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Verbeterde conversie naar native objecten
De functie Converteren naar native objecten is verbeterd zodat u de geconverteerde
afbeeldingen op een schijf kunt opslaan. Wanneer u conversies uitvoert naar native
objecten of plakt als native objecten, wordt er een extra optie voor Rasterafbeeldingen
koppelen weergegeven. Zodoende worden alle rasterafbeeldingen op de schijf
opgeslagen als raster-PDF, op dezelfde locatie als uw projectbestand. De
PDF-afbeeldingen behouden hun resolutie, kleurmodel en kleurprofielen.

Verbeteringen in gebruikersinterface van Mac en Windows
Nieuw thema in Mac OS X: QuarkXPress in Mac introduceert nieuwe thema’s met
de namen Lichtgrijs en Grijs. Deze thema’s geven het gehele programma een nieuw,
modern uiterlijk met platte pictogrammen en knoppen. Standaard is het programma
ingesteld op het nieuwe thema Grijs. U kunt van thema veranderen met behulp van
QuarkXPress-voorkeuren.
Verbeteringen in de gebruikersinterface van Windows: QuarkXPress 2017
introduceert verschillende verbeteringen in de gebruikersinterface, waaronder de
volgende:
• HiDPI-schermen worden volledig ondersteund.
• Contextmenu’s zijn geoptimaliseerd, lijsten zijn ingekort zodat u relevante opties
snel kunt vinden.
• De mogelijkheid om paletten snel in en uit een paletgroep te slepen.
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Verbeterde verplaatsing van cursortoets
Verschillende QuarkXPress-paletten, waaronder het Parameters-palet, zijn verbeterd
ter ondersteuning van verhogen/verlagen met de cursortoets. Dankzij deze verbetering
kunt u eenvoudig kleine aanpassingen doen in verschillende attributen met behulp
van de pijltoetsen op het toetsenbord. De modifiertoetsen bieden extra ondersteuning
voor het overschakelen op hogere/lagere waarden.

Lijsten met fonts
Lijsten met fonts in QuarkXPress geven nu de meest recent gebruikte fonts weer. De
onlangs gebruikte fonts worden boven aan de lijst met fonts weergegeven en zijn
toegankelijk in alle dialoogvensters en paletten waarin fontlijsten beschikbaar zijn. In
Voorkeuren kunt u opgeven hoeveel fonts er moeten worden onthouden (maximaal
20).

Verbetering in zoeken/veranderen
Met Zoeken/veranderen kunt u nu een voorkeur instellen voor hoeveel recente
zoekopdrachten er moeten worden opgeslagen. Als u deze functie wilt uitschakelen,
stelt u de waarde in op “0” (nul).

Verbetering in kruisverwijzingen
De functie voor kruisverwijzingen is verbeterd ter ondersteuning van ankerteksten.

Rechtstreekse toegang tot het opruimingsprogramma voor cache van Quark
(Alleen Mac OS X): Het opruimingsprogramma voor cache van Quark kan nu rechtstreeks
worden opgeroepen vanuit QuarkXPress. In Mac OS X is het opruimingsprogramma
voor cache van Quark beschikbaar in het QuarkXPress-menu. Dit gereedschap kan
ook worden gestart vanuit het contextmenu van het QuarkXPress 2017-dockpictogram,
zelfs wanneer QuarkXPress niet actief is.
(Windows): U vindt het opruimingsprogramma voor cache van Quark in de map Extra
in de QuarkXPress-programmamap.

Enkele app-bundel in Mac OS X
QuarkXPress in Mac is nu een enkele app-bundel. U kunt eenvoudig één bestand slepen
en neerzetten in de map Programma. Om dit mogelijk te maken, zijn alle
ondersteunende mappen, waaronder de standaardmap XTensions, intern gemaakt en
naar de op zichzelf staande app-bundel verplaatst. QuarkXPress 2017 laadt XTensions
van derden vanaf de volgende twee locaties:
• ~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions
• /Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions

Als de XTension in het hoofdbibliotheekpad wordt geplaatst, is deze beschikbaar voor
alle gebruikers van die Mac. Als de XTension in het bibliotheekpad van de gebruiker
wordt geïmplementeerd, is deze echter alleen beschikbaar voor die gebruiker. Als
dezelfde XTension aanwezig is in beide locaties, krijgt de XTension in het
bibliotheekpad van de gebruiker de voorkeur.
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De map XTensions uitgeschakeld wordt niet meer gebruikt in QuarkXPress 2017
en wordt niet meer ondersteund. De uitgeschakelde XTensions worden geregistreerd
in het volgende bestand: ~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress
2017/ XTSettings.plist

Een kopie opslaan als/opslaan in een eerdere versie
Een kopie opslaan als/opslaan in een eerdere versie kan rechtstreeks worden
opgeroepen vanuit QuarkXPress. Deze optie is beschikbaar in het menu
Archief/Bestand.

Verbeteringen in OpenType-stijlsets
QuarkXPress biedt nu ondersteuning voor 33 OpenType-stijlsets.
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Verantwoording
©2022 Quark Software Inc. en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
Beschermd door de volgende Amerikaanse patenten: 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;
en andere patenten aangevraagd.
Quark, het Quark-logo, QuarkXPress en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en zijn filialen in de VS en/of
in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
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