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QuarkXPress 2023 (v19.0) 

Verbeteringen 
Deze versie van QuarkXPress bevat de volgende verbeteringen: 

Er is een mogelijkheid geïmplementeerd om indexinhoud te behouden ●

wanneer u elementen tussen documenten kopieert, miniatuurweergaven 
sleept en neerzet en lay-outs dupliceert. (156804) 

Opgeloste problemen 
De volgende problemen zijn opgelost in deze versie van QuarkXPress: 

De Android-app opende exemplaren (kopieën) niet als die waren gedownload ●

met een mobiele internetverbinding. (252715) 

QuarkXPress stopte met werken wanneer u een verouderd project (gemaakt ●

met een oudere versie dan QuarkXPress 2020) opende. Dit gebeurde 
vanwege een fout die optrad wanneer QuarkXPress bepaalde alineastijlen 
van een oudere naar een nieuwere versie converteerde. (272022) 

Wanneer u QuarkXPress probeerde te activeren via een proxy-server, gaf ●

QuarkXPress het dialoogvenster Proxy-instellingen herhaaldelijk niet correct 
weer. Dit gebeurde omdat het activeringsverzoek werd verzonden via HTTPS 
in plaats van HTTP. (272112) 

Wanneer u een document opende dat was gemaakt in QuarkXPress 6.x met ●

behulp van de Type Tricks XTension en vervolgens zonder Type Tricks 
XTension was geconverteerd/opgeslagen in QuarkXPress 9.x of de Legacy 
Document Converter, stopte QuarkXPress met werken wanneer de Type 
Tricks XTension werd geladen. (272926) 

Wanneer u probeerde te schakelen van het tabblad Home naar Regels met ●

behulp van de sneltoets (Ctrl+Alt+N), stopte QuarkXPress met werken. Dit 
gebeurde alleen in Windows. (273899) 

QuarkXPress kon verouderde projecten met het decimaalteken “.” in de ●

bestandsnaam maar zonder bestandsextensie niet selecteren bij het 
converteren van verouderde documenten. Dit gebeurde alleen op Macs. 
(274164) 

Bekende problemen 
De volgende problemen zijn bekend in deze versie van QuarkXPress: 
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QuarkXPress geeft het pictogram Afbeeldingsstatus niet weer wanneer u een ●

afbeelding selecteert in een Flex-container. (276669) 

De woordenboeken voor de Hunspell-spellingscontrole zijn niet beschikbaar ●

voor de volgende talen: Fins, Duits (nieuwe spelling), Zwitserduits (nieuwe 
spelling) en Portugees Braziliaans. (278411) 

QuarkXPress negeert spelling omtrent internet- en bestandsadressen, ●

hoofdlettergebruik en woorden met cijfers in de uitzonderingsvoorkeuren 
voor spellingscontrole met de Hunspell-spellingscontrole. (275662)

If a quark – in science – is the basis for all matter, then Quark – the company – is the basis for all content. The company 
revolutionized desktop publishing and today provides content design, automation and intelligence software for end-to-
end content lifecycle management. Customers worldwide rely on Quark to modernize their content ecosystems so they 
can create complex print and digital layouts, automate omnichannel publishing of mission-critical documents, and 
analyze production and engagement insights for the greatest return on their content investments. 
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