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OPGELOSTE PROBLEMEN: QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

Opgeloste problemen: QuarkXPress
2020 (v16.1)
Hieronder volgt een lijst met problemen die zijn opgelost in QuarkXPress 2020
(v16.1).
•

OPGELOST: Verschaffen van een optie om alle voetnoten om te zetten naar
eindnoten en vice versa in QuarkXPress. (6527, v2015)

•

OPGELOST: Verschaffen van een optie om het aantal woorden en tekens in een
tekstselectie te tellen in QuarkXPress. (6596, v8)

•

OPGELOST: Ondersteuning bieden voor paginanaam en paginatitel in ﬂexibele
opmaken in QuarkXPress. (19214, v2020)

•

OPGELOST: Integreren met exportopties ter ondersteuning van de
toegankelijkheid van HTML5-uitvoer. (39711, v2020 16.0)

•

OPGELOST: Verstrekken van nummeringsstijlen voor de Griekse en Russische
taal in nummeringsstijlen in QuarkXPress. (48947, v2019)

•

OPGELOST: (Alleen Windows): QuarkXPress-voorkeuren raken beschadigd bij het
afsluiten en opnieuw opstarten van de applicatie als de gebruikersnaam een
speciaal/geaccenteerd teken bevat. (56392, v2017)

•

OPGELOST: Er worden waarschuwingen weergegeven bij het valideren van
Reﬂow ePubs die zijn gemaakt met QuarkXPress als de ePubCheck-versie lager is
dan 4.2. (61783, v2019)

•

OPGELOST: Verschaffen van een optie om de tabliniaal te verbergen in
QuarkXPress. (86897, v2019)

•

OPGELOST: Om rollover toe te staan wanneer de muis wordt verplaatst in
QuarkXPress. (90014, v2020 16.0)

•

OPGELOST: Verschaffen van een applicatiespeciﬁeke voorkeur voor het
deﬁniëren van het plakken (bij plakken van inhoud van externe applicaties).
(104000, v2019 15.1)

•

OPGELOST: Sommige glyphs worden als ongewenste inhoud uitgevoerd als de
opmaak speciﬁeke PDF-bestanden bevat met fonts waarnaar wordt verwezen.
(107372, v2018)

•

OPGELOST: Verstrekken van de volgende OpenType-functies: historische
ligaturen, alternatieve breuken, minikapitalen in QuarkXPress (109895, v2019)
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OPGELOSTE PROBLEMEN: QUARKXPRESS 2020 (V16.1)
•

OPGELOST: Project dat met MS Word gemaakte PDF-bestanden bevat met
umlaut-tekens waarnaar wordt verwezen, wordt niet correct uitgevoerd met de
oorspronkelijke transparantie-instellingen. (110772, v2018)

•

OPGELOST:De tekstcursor moet een beetje dikker worden weergegeven.
(116562, v2019)

•

OPGELOST: Het laatste teken van de ingevoegde tekst wordt weggelaten in de
Redline-gereedschaptip voor een tekstverwijdering als de tekstverwijdering een
tekstverwijdering en tekstinvoeging bevat. (117207, v2018)

•

OPGELOST: Cyaankleurige achtergrond wordt blanco uitgevoerd als de opmaak
speciﬁeke door InDesign gemaakte transparante PDF-bestanden bevat. (121659,
v2017)

•

OPGELOST: (Alleen Windows): Veel van de Creative Cloud-fonts worden zeer dik
weergegeven in QuarkXPress. (121760, v2019)

•

OPGELOST: Speciﬁeke PDF-bestanden met een ingesloten TTF CID-font worden
niet correct geïmporteerd en uitgevoerd. (125650, v2015)

•

OPGELOST: Alleen volledig scherm-video’s worden tijdens Lus niet toegepast.
(135197, v2018)

•

OPGELOST: De gebruiker moet de grootte van het dialoogvenster Wijzig lijst
kunnen wijzigen. (136718, v2020 16.0)

•

OPGELOST: De minimumafstand tussen het opsommingsteken/nummer en de
tekst wordt genegeerd als de uitlijning in de stijl voor
opsommingstekens/nummering als correct is ingesteld. (137459, v9)

•

OPGELOST: Het YouTube-label wordt weergegeven tijdens het afspelen van de
video, zelfs als de gebruiker de parameter modestbranding=1 conﬁgureert.
(137579, v2018)

•

OPGELOST: Met Verzamel voor servicebureau moeten de gebruikte fonts in de
ongebruikte basispagina’s en de toegepaste fonts in de ongebruikte
typogrammen kunnen worden verzameld. (137774, v2020 16.0)

•

OPGELOST: Interactiviteit wordt niet weergegeven als de gebruiker een HTML5publicatie insluit in een website met een iframe. (138303, v2019)

•

OPGELOST: QuarkXPress crasht bij het genereren van een PDF-bestand als de
opmaak speciﬁeke PDF-bestanden bevat met wiskundige vergelijkingen van het
Type1 CID-font. (139829, v2018)

•

OPGELOST: (Alleen Safari-browser): HTML5-publicatiepagina geëxporteerd vanuit
een ﬂexibele opmaak bevriest tijdens het bladeren op een iPhone. (140137,
v2019)

•

OPGELOST: Automatische paginanummertekens worden niet weergegeven in de
digitale uitvoer als het kader met dat teken boven op een gelinkt tekstkader
wordt geplaatst. (140248, v2019)

•

OPGELOST: Sommige glyphs worden niet weergegeven bij het importeren van
speciﬁeke PDF-bestanden met het ingesloten Type 1 CID-font. (140462, v10)
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OPGELOSTE PROBLEMEN: QUARKXPRESS 2020 (V16.1)
•

OPGELOST: De nummering start niet opnieuw voor lagere niveaus na het
gedeﬁnieerde typogram als Nummering opnieuw starten na als typogram is
ingesteld. (141155, v2020 16.0)

•

OPGELOST: (Alleen Mac): Lijn eronder gaat verloren bij het importeren van
IDML-bestanden in QuarkXPress. (142226, v2018)

•

OPGELOST: (Alleen Mac): QuarkXPress crasht tijdens het verwijderen van de
laatste opmaakregels en het klikken op een raster/stramienlijn in een tabel.
(142386, v2019)

•

OPGELOST: Slagschaduw toegepast op door uitknippen toegepaste afbeeldingen
of transparante afbeeldingen met vormen behoudt niet zijn oorspronkelijke
schaduwvorm bij kopiëren-plakken. (143429, v2019 15.2)

•

OPGELOST: (Alleen Mac): Het dialoogvenster Toon miniatuur wordt ten
onrechte geopend bij het indrukken van een dode toets op het toetsenbord als er
geen snelkoppeling aan is toegewezen. (143532, v2019)

•

OPGELOST: Het PDF-bestand wordt niet aangemaakt vanuit een boek als de
projectnaam/PDF-bestandsnaam geaccenteerde tekens bevat. (145447, v2020)

•

OPGELOST: Het PDF-bestand wordt foutief gegenereerd met afgevlakte
transparantie in plaats van nieuwe eigen transparantie, terwijl speciﬁeke
boekbestanden worden uitgevoerd met de standaard PDF-uitvoerstijl. (147079,
v2019)

•

OPGELOST:QuarkXPress crasht tijdens het openen van speciﬁeke projecten.
(147424, v2019)

•

OPGELOST: Verstrekken van ondersteuning voor aangepaste HTMLinteractiviteit voor digitale vaste opmaken. (149417, v2020)

•

OPGELOST: Verstrekken van ondersteuning voor geanimeerde GIF in digitale
opmaken. (149420, v2020)

•

OPGELOST: (Alleen Mac): QuarkXPress crasht tijdens het initialiseren van
paletten bij het starten van een applicatie op speciﬁeke machines. (149439,
v2020 16.0)

•

OPGELOST: Tekstomloop werkt niet correct als een of meer kolommen van het
tekstkader met meerdere kolommen volledig worden overlapt door een omloopitem. (149854, v2020 16.0)

•

OPGELOST: Schaduw die op de kaderkleur wordt toegepast, geeft een
donkerdere tint na het trekken van een lijn met speciﬁeke projecten. (149866,
v2018)

•

OPGELOST: Bij het openen van een Reﬂow ePub op Kindle Previewer worden
alle regels in een paragraaf op een enkele pagina weergegeven, waardoor er lege
spaties op de pagina’s worden weergegeven. (150506, v2019)

•

OPGELOST: (Alleen Mac App Store): Bij het uitvoeren van tekst in TTC-fonts en
dfonts worden glyphs niet in het PostScript gedownload, waardoor ze in het
Courier-font worden weergegeven. (151898, sinds v2020 16.0.1)

•

OPGELOST: (Alleen Windows): Toetscombinaties in de typogrammen gaan
verloren bij het openen van speciﬁeke op de Mac gemaakte projecten in
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OPGELOSTE PROBLEMEN: QUARKXPRESS 2020 (V16.1)
Windows. De gebruiker kan vervolgens enkele nummers niet typen. (155500,
v2016)
•

OPGELOST:Fonts die gedeeltelijk in systeemfonts aanwezig zijn, ontbreken na
het oplossen van de problemen met de resterende ontbrekende fonts van
dezelfde familie in de door de gebruiker gespeciﬁceerde fontmap. (140307, v2020
16.0)

•

OPGELOST:(Alleen Mac): Schermfonts worden niet verzameld voor Type1-fonts
tijdens het uitvoeren van Verzamel voor servicebureau. (142249, v2020 16.0)

•

OPGELOST:Validatie vindt alleen plaats voor de eerste basispagina bij het
vergroten van een opmaak met variabele pagina’s. (136267, v2020 16.0)

•

OPGELOST:(Alleen Windows): Lijst met interactieve objecten wordt niet
bijgewerkt na het toevoegen van ontwerpblok met enige interactiviteit. (139084,
v2020 16.0)

•

OPGELOST:De gebruiker kan de pagina naar de linker- of rechterzijde van de rug
op een nieuwe uitvouw slepen en neerzetten, zelfs als deze de maximale
uitvouwbreedte wordt overschreden wanneer het project in de
miniatuurweergavemodus staat. (139650, v2020 16.0)

•

OPGELOST:De gebruiker kan de pagina verplaatsen met behulp van het slepen
en neerzetten van miniaturen, zelfs als de uitvouwbreedte groter is dan de
maximale uitvouwbreedte. (140041, v2020 16.0)

•

OPGELOST:Bij het verplaatsen of verwijderen van de pagina’s in een project met
bredere pagina’s wordt de uitvouwkaderruimte niet goed berekend. (140096,
v2020 16.0)

•

OPGELOST:De gebruiker kan pagina 3 niet naar de rechterzijde van de rug
verplaatsen in een miniatuurweergave wanneer pagina 2 en 3 zich aan de
linkerzijde van de rug bevinden. (140490, v2020 16.0)

•

OPGELOST:Items op een variabele pagina worden op het klembord weergegeven
bij het verkleinen van de paginagrootte via het dialoogvenster
Opmaakeigenschappen. (141153, v2020 16.0)
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OPGELOSTE PROBLEMEN: QUARKXPRESS 2020 (V16.0)

Opgeloste problemen: QuarkXPress
2020 (v16.0)
Hieronder volgt een lijst met problemen die zijn opgelost in QuarkXPress 2020
(v16.0). Houd er rekening mee dat het volgende geen uitputtende lijst is van alle
oplossingen in deze versie.
•

OPGELOST: Lijstitems in het palet voor gedeelde inhoud moeten in alfabetische
volgorde worden gesorteerd. (4730, sinds v2015)

•

OPGELOST: Kan YouTube/Vimeo-video’s niet afspelen in de vaste ePubs. (5462,
sinds v2015)

•

OPGELOST: (Alleen Windows): Geminimaliseerde projecten worden verscholen
achter het Parameter-palet. (6316, sinds v2015)

•

OPGELOST: (Alleen Windows): De naam en het pictogram van het project
worden niet goed weergegeven in de titelbalk van een geminimaliseerd project.
(27951, sinds v2016)

•

OPGELOST: (Alleen Mac): Er verschijnt een fout bij het uitvoeren van het Applescript tijdens het ophalen van teksttypogrammen en stijl met tekst kan niet
worden gelezen. (34914, sinds v2016)

•

OPGELOST: Het inspringingsniveau voor de geselecteerde outline-stijl voor
nummering in het alineatypogram moet gespeciﬁceerd kunnen worden en de
nummering moet na een bepaald niveau of een bepaalde stijl opnieuw starten.
(52166, sinds v9)

•

OPGELOST: De opmaak van de bronalineatypogram gaat verloren en de
normale stijl wordt weer weergegeven na het kopiëren en plakken van tekst in
een tabelcel als Automatisch passend maken voor rij is ingeschakeld, of na het
aanpassen van de grootte van gekoppelde cellen, het toevoegen of verwijderen
van rijen enz. (86679, sinds v2019)

•

OPGELOST: Kader- en rasterhoeken worden niet correct getekend bij het
toepassen van een andere rand op de samengevoegde cellen op een rij. (87955,
sinds v 2019)

•

OPGELOST: Een kleine lijn is zichtbaar in een door QuarkXPress aangemaakt
PDF-bestand dat heterogene randen heeft tijdens het weergeven in de app PDF
Element. (100554, sinds v2019)

•

OPGELOST: Het gestippelde kader dat op de Bezier-curve is toegepast, is niet
goed getekend. (101915, sinds v9)
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OPGELOSTE PROBLEMEN: QUARKXPRESS 2020 (V16.0)
•

OPGELOST: (Alleen Windows): Snelkoppeling voor Hier inspringen werkt niet in
het Italiaans. (104607, sinds v2018)

•

OPGELOST: De PDF-export mislukt als het aantal geïnstalleerde fontmappen
hoger is dan 1400. (109554, sinds v2018)

•

OPGELOST: PostScript-fout wordt weergegeven voor speciﬁeke PDF-bestanden
tijdens het aanmaken van PDF-bestanden met de instelling voor eigen
transparantie. (117162, sinds v2019 - 15.0.1)

•

OPGELOST: Spaties zijn geen weergegeven woorden in Reﬂow ePub als een
ander attribuut op het spatieteken wordt toegepast. (118003, sinds v2017)

•

OPGELOST: Kan de muisaanwijzer niet omzetten in een handvormig
navigatiehulpmiddel als ‘Bestand openen’ of ‘Pop-upactie weergeven’ is
gedeﬁnieerd voor knopinteractiviteit. (120627, sinds v2017)

•

OPGELOST: Een hyperlink wordt toegepast op de gehele pagina bij het
uitvoeren van projecten met hyperlinks met underscore of koppelteken.
(126664, sinds v2018)

•

OPGELOST: Het woord naast de hyperlink die in een ﬂexibele opmaak is
geplaatst, springt naar een nieuwe regel tijdens het exporteren als een HTML5publicatie. (127969, sinds v2019)

•

OPGELOST: Zorg dat fonts in QuarkXPress een minimale corps van 1 pt hebben.
(128628, sinds v4)

•

OPGELOST: (Alleen Mac): QuarkXPress crasht tijdens het afbreken van de tekst
na het kopiëren en plakken van een lange tekenreeks in het Italiaans. (134212,
sinds v2018)

•

OPGELOST: De hoogte van de tabelrij wordt kleiner na het verwijderen van
samengestelde tabellen. (137905, sinds v2019)

•

OPGELOST: De QuarkXPress-applicatie hangt na het opnieuw starten van de
nummering vanaf 0 als de toegepaste stijl voor nummering een van de twee
nummeringsformaten heeft: *,†,‡,§ en *,**,***,****. (139569, sinds v2016)

•

OPGELOST: (Alleen Windows): .PFM -fonts worden niet verzameld voor Type1fonts tijdens het uitvoeren van Verzamel voor servicebureau. (120537, vanaf
v2018)
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BEKENDE PROBLEMEN VANAF QUARKXPRESS 2020

Bekende problemen vanaf
QuarkXPress 2020
Hieronder volgt een lijst met bekende problemen in QuarkXPress 2020.
•

Prestatieproblemen met Flexibele paginabouwer-palet de eerste keer na de
starten van de applicatie. (135599)

•

QuarkXPress-applicatie crasht na opnieuw toepassen van de basispagina in de
ﬂexibele opmaak. (136064)

•

Tabellen met rasters met 0% opaciteit worden foutief uitgevoerd. (140460)

•

Dezelfde sneltoetsen zijn toegewezen aan twee opdrachten waardoor een ervan
niet werkt. (133671)

•

De voortgangsbalk wordt niet weergegeven tijdens het dupliceren van pagina’s
in een zwaar document. (126779)

•

De aangepaste pagina-afmetingen worden standaard gereset bij het verwijderen
van de bijbehorende basispagina. (130276)

•

De pagina/inhoud verschuift naar de linkerzijde in een Non-PS-uitvoer terwijl
variabele pagina’s worden afgedrukt met paginaspiegeling en in de instellingen
van het printgebied passen. (138271)

•

Het invoegen/dupliceren van pagina’s werkt niet als de uitvouwbreedte breder is
of als het aantal pagina’s groter is. (141036)

•

Pagina’s worden overlapt en het gat ontstaat tijdens het invoegen van de
pagina’s in niet-kreukelende gevallen. (141081)

•

In staat zijn om fonts te laden vanuit de fontmap van de applicatie met behulp
van een alias/symbolische koppeling naar een fontmap die op een andere locatie
bevindt. (128477)

•

In staat zijn om de activering/deactivering van document- en applicatiefonts te
verwerken wanneer het document geopend is en terwijl de toepassing in sessie
is. (128485)

•

Bij het exporteren van een PDF-bestand met gekoppelde fonts worden de
documentfonts vervangen door een Courier-font dat in het PDF-bestand is
ingesloten. (139319)
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JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

Juridische kennisgevingen
©2022 Quark Software Inc. en zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
Quark, het Quark-logo, QuarkXPress en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en haar gelieerde
ondernemingen in de VS en/of andere landen. Alle andere merken zijn eigendom
van hun respectievelijke eigenaren.
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