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NIEUWE FUNCTIES 

Ondersteuning Midden-Oosten  
Gebruikers kunnen inhoud maken en publiceren in de populaire talen van het 
Midden-Oosten (RTL): Arabisch, Hebreeuws en Urdu. Bovendien worden 
Unicode-lettertypen voor RTL ondersteund. QuarkXPress ondersteunt ook het 
analyseren en herschikken van tekens volgens de orthografische RTL-regels, 
symboolpositionering, de Hunspell-spellingscontrolebibliotheek voor RTL-talen, 
tekstinvoer via het toetsenbord, het symbolenpalet, kopiëren-plakken en 
importeren. U kunt er Arabisch, Hebreeuws, Urdu, Engels, Duits, Frans, Spaans, 
Grieks, Russisch en andere Latijnse talen mee invoeren en tussen deze talen 
wisselen. 

Voor het maken van RTL-indelingen biedt QuarkXPress integratie en 
ondersteuning voor: 

Right-to-Left Layouts in QuarkXPress

Pagina-indeling voor RTL •

Unicode-lettertypen voor RTL •

RTL-talen •

Kolomrichting •

Tekenrichting •

Stanbdaard Input Method Editors (IMEs) •

Diakritische tekens •

Symbolenpalet •

Tekst selecteren en verwijderen •

Tekst zoeken/wijzigen •

Teken-en alineakenmerken •

Groepering en ordening van lettertypes •

Vergrendeling van lettertype en taal •

Terugvallettertype •

Bijschriften •

Tabellen •

Kolommen splitsen/spreiden •

Boeken •

Paginanummering •

Opsommingstekens en nummeringen •

Bladwijzers •

Spellingcontrole •

Lijsten •

Inhoudsvariabelen •

Hyperlinks •

Tekst importeren en exporteren •

Arabische XT-documenten •

Verbindingselement met lengte nul, •
verdelingselement met lengte nul and 
Tatweel 

Kan als PDF, EPS of afbeelding worden •
opgeslagen of worden afgedrukt 

Create Right-to-Left Layout
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Licentieoverdracht in app 

Voordat v19.1 werd uitgebracht, kon een gebruiker QuarkXPress niet activeren 
vanwege beperkingen in het aantal gebruikte activeringen en moest de 
beheerder de licenties van gebruikers deactiveren vanuit het beheerportaal van 
de licentiebeheerconsole en vervolgens de huidige gebruiker toestaan zijn 
QuarkXPress-applicatie te activeren. 

Met QuarkXPress is het mogelijk om de licentieoverdracht vanuit de applicatie 
uit te voeren. Als een gebruiker de activeringslimiet van een apparaat 
overschrijdt, verschijnt een dialoogvenster met reeds geactiveerde apparaten, 
zodat hij een van de reeds aangemelde apparaten kan deactiveren en zich bij 
een ander apparaat kan aanmelden. Zo wordt het gemakkelijk om in en uit te 
loggen op verschillende apparaten. 

Ga als volgt te werk om u bij een nieuw apparaat aan te melden: 

Open QuarkXPress. (Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in). •
Als u de activeringslimiet van het apparaat hebt overschreden, wordt u •
gevraagd in de lijst van reeds aangemelde apparaten een apparaat te 
selecteren en u bij dat apparaat af te melden. 
Selecteer de naam van het apparaat en klik op OK. •
U wordt bij dat apparaat afgemeld en kunt QuarkXPress op het huidige •
apparaat blijven gebruiken.

Licentieoverdracht in app

Native Apple silicon-ondersteuning 

QuarkXPress werkt nu met native Apple silicon-ondersteuning (M1- en M2-
chip) voor snellere prestaties in vergelijking met de Intel-chips die in machines 
van de vorige generatie werden gebruikt. 
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Compatibiliteit met macOS Ventura  
QuarkXPress 2023 (v19.0) is compatibel met macOS Ventura. 

Ondersteuning voor lange documenten  
Het maximale aantal pagina's in een project in QuarkXPress is verhoogd van 
2000 naar 10.000 om het maken van lange documenten mogelijk te maken. 
Gebruikers kunnen ook lange documenten van tot 10.000 pagina's importeren 
vanuit Adobe InDesign in IDML- of INDD-bestandsindeling. 

Integratie van Hunspell-spellingscontrole 
QuarkXPress 2023 biedt nu naast de Dieckmann-spellingscontrole ook de 
Hunspell-engine voor spellingscontrole aan. Gebruikers kunnen tussen deze 
twee engines voor spellingscontrole kiezen in Voorkeuren. Ze zien dan het 
gekozen woordenboek in het palet voor spellingscontrole. 

Hunspell- en Dieckmann-woorden-
boeken voor spellingscontrole in Voor-
keuren
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Een boek converteren naar een Project 

Gebruikers kunnen de hoofdstukken van een boek samenvoegen als een enkel 
project in QuarkXPress 2023, met daarin alle items voor de Inhoudsopgave en 
Index. Ze kunnen de samengevoegde druklay-out dupliceren als digitale vaste  
lay-out en deze exporteren als Fixed ePub. Ook hebben ze de aanvullende 
flexibiliteit om de pagina-indeling te bepalen voordat ze het boek genereren.

Een boek exporteren als ePub

Een boek converteren naar ePub 

In QuarkXPress 2023 kunnen gebruikers alle projecten met druklay-out 
samenvoegen en een boek exporteren als Reflow ePub, waarbij ze ook een 
Inhoudsopgave kunnen genereren voor de ePub op basis van de Reflow-
artikelnamen of de lijst. 

Een boek als project exporteren Boekuitvoeropties om pagina-indeling 
te definiëren
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Inhoudsvariabele voor afbeeldingen 

De functie voor inhoudsvariabelen is in QuarkXPress 2023 uitgebreid naar 
afbeeldingen. Gebruikers kunnen een afbeeldingsvariabele maken vanuit het 
palet Inhoudsvariabele of het menu Inhoudsvariabele en dan een afbeelding te 
selecteren. Nadat de afbeeldingsvariabele is gemaakt, kan deze worden gebruikt 
met alle afbeeldingsvelden in meerdere lay-outs van een project en wordt deze 
bijgewerkt wanneer een afbeelding wordt gewijzigd. 

Afbeeldingsvariabelen  
maken en bewerken

Afbeeldingsvariabele ingevoegd in een 
afbeeldingsveld

Er wordt standaard een visuele indicator weergegeven in het afbeeldingenveld 
met een inhoudsvariabele voor afbeeldingen. Dit kan in- of uitgeschakeld 
worden via de menufunctie Weergave > Visuele indicator, afhankelijk van 
gebruikersvoorkeuren. 

De afbeeldingsvariabele kan worden bewerkt door de bestaande afbeelding te 
vervangen door een nieuwe afbeelding via het palet Inhoudsvariabele. Alle 
wijzigingen aan de inhoudsvariabele zorgen ervoor dat de afbeelding ook wordt 
bijgewerkt in alle afbeeldingsvelden die gekoppeld zijn aan die 
inhoudsvariabele voor afbeeldingen. Een gebruiker kan de afbeeldingsvariabele 
dupliceren of verwijderen via het palet Inhoudsvariabele of het menu 
Inhoudsvariabele.
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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.   

© 2023 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.   

Statuspictogram voor  
ontbrekende afbeelding 

Cursor voor ontbrekende  
afbeelding 
De cursor verandert wanneer 
deze boven een pictogram 
voor een ontbrekende 
afbeelding wordt gehouden. 
Door op het pictogram te 
klikken, wordt het 
dialoogvenster Importeren 
geopend om de ontbrekende 
afbeelding opnieuw te 
koppelen. 

Statuspictogram voor  
gewijzigde afbeelding 

Cursor voor gewijzigde  
afbeelding 
De cursor verandert wanneer 
deze boven het pictogram 
voor een gewijzigde 
afbeelding wordt gehouden. 
Wanneer op het pictogram 
wordt geklikt, wordt de 
gewijzigde afbeelding 
bijgewerkt in de lay-out.

VERBETERINGEN 

Afbeeldingsstatus op canvas 

QuarkXPress 2023 gebruikt pictogrammen in de lay-out zelf om de status voor 
ontbrekende of bijgewerkte afbeeldingen uit te lichten. De gebruiker kan dan 
aangepaste afbeeldingen bijwerken of ontbrekende afbeeldingen opnieuw 
koppelen door binnen de lay-out direct te klikken op het pictogram voor de 
afbeeldingsstatus.


