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macOS 

Software 

macOS 13.x (Ventura), macOS 12.x (Monterey) en macOS 11.x (Big sur) . ●

Hardware  

CPU met twee cores of meer ●

4 GB RAM-geheugen beschikbaar voor QuarkXPress ●

3 GB ruimte op de harde schijf voor de installatie ●

Voor betere prestaties bij het werken met complexe (grafisch zware) en lange 

documenten, is het raadzaam om krachtigere hardwarespecificaties te 
gebruiken en meer RAM-geheugen beschikbaar te hebben voor 
QuarkXPress.  

  

Overig 

Een internetverbinding is vereist voor activering.●
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Windows 

Software 

Microsoft® Windows® 8.1 (64-bits) met totale update van april 2014 ●

(KB2919355) en onderhoudsstackupdate van maart 2014 (KB2919442) (64-
bit), Windows® 10 versie 20H2 (64-bit) of nieuwer, Windows 11 versie 21H2 
(64-bit) of nieuwer, Windows 10 versie 21H1 (64-bit) of nieuwer, Microsoft 
Windows 8.1 met de totale update van april 2014 (KB2919355) en de 
servicestackupdate van maart 2014 (KB2919442) (64-bit)  

Microsoft .NET Framework 4.0 of nieuwer ●

Op Windows 8.x is een update voor Universal C Runtime (CRT) vereist. Volg 

de koppeling voor meer informatie: support.microsoft.com/en-in/kb/2999226 
  

Hardware 

CPU met twee cores of meer ●

4 GB RAM-geheugen beschikbaar voor QuarkXPress ●

3 GB ruimte op de harde schijf voor de installatie ●

Voor betere prestaties bij het werken met complexe (grafisch zware) en lange 

documenten, is het raadzaam om krachtigere hardwarespecificaties te 
gebruiken en meer RAM-geheugen beschikbaar te hebben voor 
QuarkXPress. 

  

Overig 

Een internetverbinding is vereist voor activering.●

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226


 Systeemvereisten voor QuarkXPress 2023 | 3

Digitaal platform 

Browsers voor HTML5-publicaties  

De meest recente versie van Safari, Chrome, Firefox, Edge en Opera ●

iOS voor iOS-apps 

iOS 12 of nieuwer ●

Android OS voor Android-apps 

Lollipop (5.0) of nieuwer●

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. 

© 2022 Quark Software, Inc. All rights reserved. All trademarks, trade names, service marks and logos referenced herein belong to their respective owners.  
This content is informational and does not imply any guarantee or warranty.
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