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QuarkXPress 2020 (v16.1) 

  

Functies en verbeteringen 

Dit document geeft een overzicht van de nieuwe functies en verbeteringen in 

QuarkXPress 2020 (v16.1). 

Ontwerp en opmaak •

Afloop van opmaakniveau •

Digitale publicaties •

Verbeteringen van interactiviteit •

Ondersteuning voor geanimeerde GIF in vaste en flexibele opmaken •

Ondersteuning voor paginanaam en paginatitel voor HTML 5-output in flexibele •

opmaken 

Ondersteuning voor alternatieve tekst voor afbeeldingen in vaste en flexibele •

opmaken 

Verbeteringen in flexibele objectbrowser in flexibele opmaken •

Verbetering van Zoek/Verander in flexibele opmaak •

Tekst en typografie •

Maak uw tekst op met OpenType-functies •

Voetnoten en eindnoten converteren (en vice versa) •

Snelle toegang tot Opsommingstekens en nummering •

Griekse en Russische nummerstructuren •

Voorkeur voor het definiëren van plakken van externe applicaties •

Omloop voor meerdere items (kaders) •

Woorden tellen in geselecteerde tekst •

Optionele tabliniaal •

Verbetering in Verzamel fonts voor output •



QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

Ontwerp en opmaak 

Afloop van opmaakniveau 

In QuarkXPress kunnen gebruikers nu de afloop specificeren tijdens het maken van 

een printopmaak. De gebruiker kan kiezen tussen symmetrische en asymmetrische 

afloop en kan ook de afloopwaarden voor de bovenzijde, rechterzijde, onderzijde, 

linkerzijde of de boven-, binnen-, onder- en buitenrand specificeren, afhankelijk 

van het feit of de opmaak wel of niet dubbelzijdige pagina’s heeft. Gebruikers 

kunnen op elk gewenst moment deze instellingen aanpassen met behulp van het 

dialoogvenster Opmaakeigenschappen. Houd er rekening mee dat de 

afloopinstelling voor bestaande documenten standaard 0 is. 
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Niet alleen dit, tijdens het bewerken van het document wordt een afloophulplijn 

weergegeven en kan de gebruiker de items aan deze hulplijn vastklikken. De kleur 

van de afloophulplijn kan ook via het tabblad Afloop onder de opmaakvoorkeuren 

worden aangepast. 
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Verschillende uitvoerstijlen en een uitvoerdialoogvenster zijn uitgebreid met een 

instelling die de gebruiker in staat stelt om tijdens het genereren van uitvoer wel of 

niet de afloopinstellingen op opmaakniveau te gebruiken. Voor alle bestaande 

uitvoerstijlen zal deze instelling standaard zijn uitgeschakeld en voor elke nieuwe 

uitvoerstijl die u maakt, zal deze instelling standaard zijn ingeschakeld. 
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Mogelijkheid tot het toevoegen/verwijderen van pagina-informatie in de print- en 

pdf-uitvoer. Met QuarkXPress kunnen gebruikers nu kleurstrippen aan de pdf-

uitvoer toevoegen. 
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Afbeeldingen en uitvoer  

Verbeteringen van uitvoerstijl 

QuarkSubSubSection 

Mogelijkheid tot het toevoegen/verwijderen van pagina-informatie in de print- en 

pdf-uitvoer. Met QuarkXPress kunnen gebruikers nu kleurstrippen aan de pdf-

uitvoer toevoegen. 

Kleurstrippen worden gebruikt voor het controleren van de kwaliteit van kleuren 

zoals kleurdichtheid en consistentie bij het printen. De kleuren worden onderaan de 

pagina buiten het bijsnijdkader geprint.  
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Digitale publicaties 

Verbeteringen van interactiviteit  

  

Interactiviteit van Illustratie in- en uitzoomen in flexibele opmaken •

Een inleiding op interactiviteit van Illustratie in- en uitzoomen voor flexibele 

opmaken, waarmee gebruikers uw afbeelding van dichtbij kunnen bekijken met 

behulp van onze panorama/knijpzoominteractiviteit. 
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Diapresentatie-interactiviteit in flexibele opmaken  •

Flexibele opmaken ondersteunen nu diapresentaties, waarbij u prachtige 

diapresentaties kunt maken met afbeeldingen of gekoppelde opmaken. Gebruik 

deze prachtige diapresentaties om uw bedrijf voor te stellen, speciale 

aanbiedingen te promoten of prachtige portfolio’s te maken. 
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Eigen HTML-interactiviteit in vaste opmaken •

U kunt nu aangepaste code toevoegen aan uw vaste opmaken. Met Eigen HTML 

kunt u vrijwel overal in uw publicatie eigen HTML, CSS en zelfs JavaScript-code 

invoegen. Als u een widget of interactiviteiten van een derde partij moet 

toevoegen, kunt u dat nu doen met behulp van het opnemen van aangepaste 

code. Eigen HTML is beschikbaar als extra interactiviteit op het HTML 5HTML5-

palet. 
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Ondersteuning voor aanwijseffect in knopinteractiviteit in vaste en flexibele •

opmaken 

Pas een aanwijseffect toe op knoppen om uw klanten te bewegen tot het nemen 

van acties. 

 

 

  

Ondersteuning voor geanimeerde GIF in vaste en flexibele 
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opmaken 

U kunt nu geanimeerde GIF’s importeren in een illustratiekader of als flexibele 

containerachtergrond. Geanimeerde GIF’s zijn een geweldige aanvulling op uw 

ontwerp. Geanimeerde GIF’s trekken gemakkelijk de aandacht en voegen variatie 

toe aan wat normaal gesproken een statisch beeld zou zijn. 

Ondersteuning voor paginanaam en paginatitel voor HTML 5-
output in flexibele opmaken 

Voer een naam in voor uw pagina’s voor HTML-uitvoer en geef de paginatitel voor 

verschillende pagina’s op. 

 

NIEUW IN QUARKXPRESS 2020 | 13



QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ondersteuning voor alternatieve tekst voor afbeeldingen in vaste 
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en flexibele opmaken 

Extra ondersteuning voor het specificeren van alternatieve tekst voor afbeeldingen 

in de digitale opmaken. 

 

  

Verbeteringen in flexibele objectbrowser in flexibele opmaken 

De flexibele objectbrowser geeft nu een pictogram weer dat overeenkomt met elke 

container waarvoor een achtergrondafbeelding of -kleur is gedefinieerd. Op deze 

manier kan de container eenvoudiger worden geïdentificeerd en aangepast met een 

achtergrondkleur of -afbeelding.  
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Verbetering van Zoek/Verander in flexibele opmaak 

Via het dialoogvenster Zoek/Verander kunnen gebruikers nu verschillende 

eigenschappen van tekst in onderliggende tekstkaders in een container op flexibele 

opmaak wijzigen. U kunt bijvoorbeeld nu Zoek/Verander gebruiken om de 

tekstkleur van alle onderliggende kaders van een sectie te wijzigen. 

  

  

Tekst en typografie 

Maak uw tekst op met OpenType-functies 

OpenType-functies zijn een soort van geheime compartimenten in fonts. Om snel 

mooie typografie te ontwerpen, zijn er enkele kritische maar nuttige OpenType-

functies aan de lijst in QuarkXPress toegevoegd: 

Alternatieve breuken: •

Vervangt cijfer gescheiden door een schuine streep door een alternatieve vorm. 

Geeft een breuk weer met een horizontale scheidingslijn (gestapelde breuk) in 

plaats van een hellende of schuine streep. De alternatieve breuk is zeer nuttig 

voor het schrijven van wiskundige uitdrukkingen. De alternatieve breuk is 

beschikbaar in de subgroep Alternatief onder OpenType-stijlen. 

 

Minikapitalen: •

Sommige fonts bevatten extra grootte hoofdletters, kleiner dan de gewone 

kleinkapitalen om beter te passen bij de kleine letters dan de grotere 

kleinkapitalen. Deze functie converteert kleine letters in minikapitalen. 

Minikapitalen zijn beschikbaar in de subgroep Hoofdletters onder OpenType-

stijlen. Deze functie vervangt alle andere OpenType-functies voor hoofdletters. 

 

Historische ligaturen: •

Deze functie vervangt de standaardligaturen en standaardtekencombinaties 

door de overeenkomstige historische ligaturen. Deze ligaturen werden in het 

verleden veel gebruikt. Sommige fonts bevatten de historische vormen als 

alternatieven, zodat ze kunnen worden gebruikt voor een ‘periode’-effect. Deze 

functie is beschikbaar in de subgroep Ligaturen onder OpenType-stijlen. 
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Deze functies zijn beschikbaar via het OpenType-palet, het teksttypogram, het 

Glyph-palet en de functie Zoek/Verander. Gebruikers kunnen deze functies 

exporteren en importeren via XPress Tags. Deze functies zullen worden 

verwijderd en het project wordt voor versie 2019 opgeslagen. 
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Voetnoten en eindnoten converteren (en vice versa) 

Als u de voetnoten en eindnoten die u hebt ingevoegd, in een ander type noot wilt 

wijzigen, kunt u ze in QuarkXPress 16.1 converteren. In plaats van ze allemaal 

afzonderlijk te wijzigen, kunt u ze met deze optie allemaal tegelijk wijzigen. Als u 

werkt aan een document met veel voet- en eindnoten, kan deze optie van pas 

komen.  

Tijdens het converteren van het type kunt u met QuarkXPress ook de 

voetnotenstijlen kiezen voor het opmaken van de voet- en eindnoten. De conversie 

kan betrekking hebben op een huidige tekstselectie of de totale opmaak. 

Klik onder het submenu Voetnoten/Eindnoten in het menu Opmaak en het 

contextmenu op de knop “Converteren...”. 

Voer een van de volgende handelingen uit: •

Kies Voetnoten in eindnoten om voetnoten in eindnoten te converteren. •

Kies Eindnoten in voetnoten om eindnoten in voetnoten te converteren. •

 

Selecteer een van de beschikbare eindnoot-/voetnootstijlen. •

Selecteer een van de volgende opties in het keuzemenu Bereik : •

Opmaak: Als u alle voet- of eindnoten in uw document wilt •

converteren. 

Selectie: Als u alleen de voet- of eindnoten van uw selectie wilt •

converteren. 

Klik op Converteren. •

Snelle toegang tot Opsommingstekens en nummering 

Opsommingstekens en nummering zijn een zeer belangrijke functie voor elke 

opmaakontwerpapplicatie. Met deze functie kunt u punten creëren tijdens het 

schrijven. Met deze functie kunt u punten van cijfers of opsommingstekens 

voorzien. In eerdere versies van QuarkXPress was deze functie niet zo snel als hij 

zou moeten zijn. In de laatste update van QuarkXPress krijgt u nu eenvoudig en 

snel toegang tot de opdrachten die u het meest gebruikt. 

QuarkXPress heeft nieuwe schakelknoppen (lijstknoppen) op het tabblad Home van 

het Parameter-pallet voor de tekstinhoudsmodus ontworpen. Uiterst rechts op het 

palet bevinden zich drie knoppen voor opsommingstekens, nummering en stijl voor 

outlines. 
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Als u op de pijlpictogrammen aan de rechterkant van de knoppen voor stijl voor 

opsommingstekens, stijl voor nummering en stijl voor outlines klikt, wordt het pop-

upmenu van de betreffende stijlen geopend. 

In de lijst kunt u ook het werkelijke opsommingsteken en de nummerstructuur 

bekijken die in die stijl voor opsommingstekens en stijl voor nummering worden 

gebruikt. 

 

Opmerking: Om andere lokale alineaspecificaties met betrekking tot 
opsommingstekens en nummering te wijzigen, moet u nog steeds omschakelen naar 

het tabblad Alinea van het Parameter-palet. 

Naast de nieuwe snelknoppen beschikt QuarkXPress nu over een aantal standaard 

stijlen voor opsommingstekens en nummering zoals vierkante opsommingstekens, 

vinkje-opsommingstekens, kleine letters en kleine rechte letters. 

Griekse en Russische nummerstructuren 

Vier nieuwe nummerstructuren (twee de Griekse en twee voor de Russische taal) zijn 

aan de stijlen voor nummering toegevoegd. Onze klanten vroegen al heel lang naar 

ondersteuning van deze nummerstructuren in QuarkXPress. Deze nieuwe 

nummerstructuren zijn goed geïntegreerd met de import- en exportfunctie voor MS 

Word vanuit de applicatie. 

20 | NIEUW IN QUARKXPRESS 2020



QUARKXPRESS 2020 (V16.1)
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Voorkeur voor het definiëren van plakken van externe applicaties 

De meest gevraagde functie. QuarkXPress, heeft een voorkeursinstelling op 

applicatieniveau ontworpen waarmee de plakfunctie van externe applicaties kan 

worden beheerd. U vindt deze optie op het tabblad Invoerinstellingen van het 

dialoogvenster Voorkeuren. 

Gebruikers kunnen nu de voorkeur wijzigen als ze de bronopmaak niet willen 

behouden terwijl ze inhoud van een externe applicatie plakken.  

 

Als de gebruiker Tekstselecteer, dan wordt alleen de tekst geplakt en gaat alle •

bronopmaak (inclusief tabellen, hyperlinks enz.) verloren. Dit is de standaard 

manier van plakken.  

Als de gebruiker Met vormgeving selecteert, worden alle door RTF ondersteunde •

tekst, tabellen, hyperlinks enz. behouden bij het plakken van de inhoud. 
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Omloop voor meerdere items (kaders) 

Een stap voorwaarts om de productiviteit van QuarkXPress-klanten te verhogen en 

eenvoudig toegang te krijgen tot gemeenschappelijke en nuttige functies. Het 

toepassen van omloop op een item (kader) is zo’n functie. In het algemeen bevat 

een QuarkXPress-document veel items en kostte het veel tijd om op meerdere items 

afzonderlijk omloop toe te passen. 

Met QuarkXPress kunt u nu omloop op meerdere items (of bijvoorbeeld 

gegroepeerde items) toepassen met een enkele klik op het tabblad Omloop van het 

Parameter-palet. 

 

Opmerking: Momenteel is alleen het itemtype Omloop toegestaan voor meerdere 
geselecteerde items. 
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Woorden tellen in geselecteerde tekst 

We leven in een meetbare wereld waarin cijfers steeds belangrijker worden in alles 

wat we schrijven. Daarom heeft QuarkXPress dus nu op veler verzoek van klanten 

ook een woordentelfunctie voor de huidige tekstselectie geïmplementeerd. Om te 

weten te komen hoeveel woorden er in een bepaald deel van uw tekst staan, 

markeert u de tekst waarvan u het aantal woorden wilt tellen en gaat u onder het 

menu Functies naar Woord en Aantal tekens -> Selectie. 
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Optionele tabliniaal 

Bij een actieve teksttool staat er altijd een liniaal boven het actieve tekstkader op het 

tabblad Alinea/Tabbladen van de metingen. Soms belemmert deze de gebruiker om 

een kolom te selecteren of het bovenste frame van het kader te zien. 

De gebruiker kan nu het uiterlijk van de tabliniaal beheren met behulp van een 

menu-item onder het Beeld- menu. De tabbliniaal wordt standaard weergegeven. 

Het is een instelling op opmaakniveau. De instelling wordt samen met het 

document opgeslagen. 
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Verbetering in Verzamel fonts voor output 

Fontbeheer in QuarkXPress 2020 is een van de meest nuttige functies. Het 

verzamelen van alle gebruikte fonts in een QuarkXPress-document is nu het ultieme 

doel om de bestaande functie te ondersteunen. Vroeger werden alleen de fonts die 

in het document werden gebruikt, verzameld wanneer de gebruiker de CFO (Collect 

for Output with Fonts) voor een willekeurig projectbestand uitvoerde. Met deze 

verbetering kunt u met QuarkXPress de in de kaders gebruikte fonts op de 

ongebruikte basispagina’s verzamelen, evenals de fonts die in ongebruikte 

typogrammen worden toegepast, omdat men deze fonts over het hoofd zou kunnen 

zien als de ongebruikte basispagina’s of ongebruikte typogrammen later in het 

project worden gebruikt. 

Opmerking: Nu wordt dit standaard uitgevoerd met de CFO-functie (geen aparte 
gebruikersinterface-optie).
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QuarkXPress 2020 (v16.0) 

Functies en verbeteringen 

Dit document geeft een overzicht van de nieuwe functies en verbeteringen in 

QuarkXPress 2020 (v16.0). 

Tekst en typografie •

Fontbeheer in QuarkXPress  •

Outline-inspringingsniveau in het alineatypogram  •

Optie voor kolomverloop behouden  •

Spellingcontrole •

Verbeteringen van gebruikersinterface en bruikbaarheid •

Aangepaste sneltoetsen in Windows  •

Afmetingen van dialoogvenster Voorkeuren wijzigen in Windows •

Gereedschapvoorkeuren onder Voorkeuren > Opmaak in Windows •

Ontwerp en opmaak •

Variabel paginaformaat •

Pagina’s dupliceren •

IDML-verbeteringen •

Digitale publicaties •

Flexibele paginabouwer •

Flexibele eigen HTML  •

Afbeeldingen •

PDF met tekeningkader en begrenzend kader importeren  •
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Tekst en typografie 

Fontbeheer in QuarkXPress  

QuarkXPress 2020 biedt een nieuw fontbeheer om vanaf elke locatie - vanaf elk 

bestandssysteem of netwerk - tijdelijk of permanent fonts te activeren of te 

deactiveren. In QuarkXPress 2020 kunnen gebruikers hun fonts effectief beheren en 

tegelijkertijd worden de afhankelijkheden van andere XTensions of functies van 

derden verwijdert. 

Waarom moet u uw fonts beheren?  

Uw fonts zijn uw gereedschap. U moet weten waar ze zijn en hoe en wanneer u ze 

moet gebruiken. Als u een grote verzameling lettertypes hebt, is een effectief 

fontbeheer essentieel. 

Problemen met verkeerd beheerde fonts: 

Als u uw fonts in het systeem installeert, is het moeilijk gebleken door de •

fontmenu’s te navigeren. 

Verschillende projecten kunnen verschillende versies van hetzelfde font •

gebruiken. 

Als u nieuwe applicaties installeert, kunnen uw fonts onverwacht zijn gewijzigd. •

Het vervangen van beschadigde of ontbrekende fonts en het sorteren van •

dubbele fonts kost productietijd. 

Het fontbeheer in QuarkXPress is in 3 subcategorieën 
onderverdeeld: 

1. Documentfont laden: 

Activeert tijdelijk fonts voor een project vanuit een map Document Fonts en de •

bijbehorende submappen als deze map op dezelfde locatie als het project worden 

geplaatst. 

Activeer fonts in de map Document Fonts alleen als de mapnaam ‘Fonts’ of de •

bijbehorende gelokaliseerde namen Fonts is. 

Fonts die beschikbaar zijn in de map Document Fonts, worden niet als •

ontbrekende fonts behandeld als de fonts kunnen worden gelezen. 

Documentfonts worden als een aparte groep in het fontmenu weergegeven. •

Documentfonts hebben de hoogste prioriteit, gevolgd door applicatiefonts en •

vervolgens systeemfonts die de laagste prioriteit hebben tijdens het opsommen 

van de fonts. Als dezelfde fontfamilie op meer dan één fontlocatie beschikbaar 

is: documentfonts, applicatiefonts, systeemfonts; dan worden alleen de 

fontstijlen die beschikbaar zijn in de fontmap met de hoogste prioriteit onder 

hen opgesomd, zelfs als het aantal fontstijlen in deze mappen verschilt. 

Als de documentfontmap hetzelfde font bevat, maar in verschillende •

fontformaten, dan worden de fonts van een enkel formaat opgesomd en wordt 
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de prioriteit voor de fontformaten bepaald in de volgorde OTF, TTC, TTF, Type1, 

CID, Bitmap. 

Als de documentfontmap een fontfamilie met fontstijlen bevat, maar met •

verschillende fontformaten, dan worden de fontstijlen van een enkel formaat 

opgesomd en wordt de prioriteit voor de fontformaten bepaald in de volgorde 

OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap. 

In het dialoogvenster Gebruikte geven de in het project gebruikte fonts het juiste •

fontpad weer. 

Bij het sluiten van een project worden de documentfonts voor dat project •

gedeactiveerd. 

De documentfonts van een project zijn niet beschikbaar voor een ander nieuw of •

bestaand project, tenzij het bestaande project naast het geopende project in 

dezelfde map/pad wordt geplaatst. 

Als meer dan één project met documentfonts tegelijk wordt geopend, dan •

worden de documentfonts van het project in kwestie geactiveerd. 

Als u tekst of tekstkaders kopieert of versleept, of als u een schetspagina van een •

project dat geopend is met documentfonts, sleept naar een nieuw project, dan 

ontbreken de documentfonts van het bronproject in het doelproject, tenzij 

dezelfde fonts zijn geïnstalleerd in applicatiefonts of in systeemfonts.  

Alle andere functionaliteiten met betrekking tot fonts werken net als eerder. •
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Documentfonts 

  

  

  

  

  

  

  

2. Problemen met ontbrekende fonts op een door de gebruiker gespecificeerde 

locatie oplossen: 

Onder het dialoogvenster Voorkeuren bevindt zich een nieuw paneel op •

applicatieniveau voor fontbeheer.  

U kunt een of meer fontmappen toevoegen/verwijderen om ontbrekende fonts •

te zoeken en te vervangen.  

U kunt ervoor kiezen om ontbrekende fonts in de door de gebruiker •

gedefinieerde fontmappen automatisch te activeren tijdens het openen van een 

projectbestand/het importeren van een Word-bestand/het importeren van een 
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Excel-bestand/het openen van een IDML-bestand of het converteren naar eigen 

objecten. 

 

Problemen met ontbrekende fonts op een door de gebruiker gespecificeerde locatie 

oplossen 

Als u ervoor kiest om de ontbrekende fonts niet automatisch te activeren, dan is •

er der optie ‘Zoeken in mappen’ in het dialoogvenster Ontbrekende fonts waarin 

u de ontbrekende fonts in de door de gebruiker gedefinieerde fontmappen 

handmatig kunt activeren. 

 

Optie Zoeken in mappen in het dialoogvenster Ontbrekende fonts 

Als u de ontbrekende fonts niet hebt geactiveerd en ervoor hebt gekozen om •

door te gaan, is de optie ‘Zoeken in mappen’ in het dialoogvenster Gebruikte 

nog steeds beschikbaar om handmatig de ontbrekende fonts in de door de 

gebruiker gedefinieerde fontmappen te activeren. 
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U kunt een of meer ontbrekende fonts selecteren in de mappen Ontbrekende •

fonts die onder Voorkeuren zijn gespecificeerd. 

 

Optie Zoeken in mappen in het dialoogvenster Gebruikte 

De ontbrekende fonts worden slechts tijdelijk geactiveerd voor het huidige •

project. 

Bij het sluiten van een project worden de vervangende fonts voor dat project •

gedeactiveerd. 

3. Automatische activering van fonts op applicatieniveau: 

Op de onderstaande locaties is nu standaard een applicatiefontmap beschikbaar: •

 Mac: 

Rootniveau: De fonts zijn voor alle gebruikers beschikbaar: •

(/Library/Application Support/Quark/Fonts); 

Gebruikersniveau: De fonts zijn voor een specifieke gebruiker beschikbaar: •

(~/Library/Application Support/Quark/Fonts) 

Windows:  

Rootniveau: De fonts zijn voor alle gebruikers beschikbaar: (ProgramData > •

Quark > Fonts); 

Gebruikersniveau: De fonts zijn voor een specifieke gebruiker beschikbaar: •

(Users/<current user>/AppData/Local/Quark/Fonts); 

Gebruikers kunnen fonts installeren of kopiëren/plakken in een of beide •

applicatiefontmappen. Terwijl de ene map u toestaat om fonts voor alle 

gebruikers te installeren, kunt u in de andere map fonts installeren die alleen 

beschikbaar zullen zijn voor een specifieke gebruiker.  

In de applicatiefontmappen hebben applicatiefonts op rootniveau de hoogste •

prioriteit, gevolgd door applicatiefonts op gebruikersniveau en vervolgens door 

applicatiefonts met de flexibele digitale publicatiesjablonen die de laagste 

prioriteit hebben tijdens het opsommen van de fonts. Als dezelfde fontfamilie in 

meer dan één applicatiefontmap beschikbaar is: rootniveau, gebruikersniveau, 

flexibele digitale publicatiesjablonen; dan worden de fontstijlen die beschikbaar 

32 | NIEUW IN QUARKXPRESS 2020



QUARKXPRESS 2020 (V16.0)

zijn in de fontmap met de hoogste prioriteit onder hen opgesomd, zelfs als het 

aantal fontstijlen in deze mappen verschilt.  

Als de applicatiefontmap hetzelfde font bevat, maar in verschillende •

fontformaten, dan worden de fonts van een enkel formaat opgesomd en wordt 

de prioriteit voor de fontformaten bepaald in de volgorde OTF, TTC, TTF, Type1, 

CID, Bitmap.  

Als de applicatiefontmap een fontfamilie met fontstijlen bevat, maar met •

verschillende fontformaten, dan worden de fontstijlen van een enkel formaat 

opgesomd en wordt de prioriteit voor de fontformaten bepaald in de volgorde 

OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap.  

Fonts die in de map met applicatiefonts zijn geïnstalleerd, zijn alleen •

beschikbaar voor QuarkXPress 2020 en toekomstige QuarkXPress-releases.  

Fonts die in de map met toepassingsfonts zijn geïnstalleerd, zijn niet beschikbaar •

voor andere toepassingen dan QuarkXPress.  

Fonts die in de map met toepassingsfonts zijn geïnstalleerd, worden automatisch •

geactiveerd bij de lancering van de QuarkXPress-toepassing en zijn beschikbaar 

voor alle nieuwe en bestaande projecten. 

Bij het verwijderen van fonts uit de map met applicatiefonts worden die •

lettertypes gedeactiveerd. 

In het dialoogvenster Gebruikte geven de in het project gebruikte fonts het juiste •

fontpad weer. 

  

Outline-inspringingsniveau in het alineatypogram  

Verbetert de mogelijkheden met het alineatypogram om het inspringingsinveau 

voor outline-stijlen te kunnen specificeren, zodat gebruikers het aanmaken van 

outline-lijsten kunnen automatiseren door alleen de typogrammen met de juiste 

inspringingsniveaus te gebruiken. Het typogram weet van het inspringingsniveau 

van het lijstitem. Gebruikers hebben dit nodig voor het aanmaken van 

inhoudsopgaven met meerdere niveaus in automatische inhoudverlopen, omdat het 

inspringingsniveau voor items in de automatisch gegenereerde inhoudsopgave op 

GEEN ENKELE MANIER kan worden gespecificeerd. Het helpt ook om het 

inhoudverloop via XPress-Tag-bestanden te automatiseren. 

Voeg een apart tabblad toe aan het dialoogvenster Alineatypogram voor de •

nummering, dat alle opties met betrekking tot de nummering bevat. 

Het veld Niveau wordt pas ingeschakeld wanneer een outline-stijl is geselecteerd. •

Een nieuwe optie Begin bij op stijlniveau. •

Biedt een aantal opties om de nummering automatisch te opnieuw te starten: •

Nummering na een specifiek niveau opnieuw starten. De gebruiker kan •

in het pop-opmenu een van de beschikbare niveaus/elk vorig niveau 

selecteren of het niveaunummer in het veld typen. 
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Nummering na tussenliggende alineatypogram opnieuw starten. De •

gebruiker kan ervoor kiezen om de nummering na een gespecificeerde 

alineatypogram opnieuw te starten. 

Schakel de optie ‘Nummering opnieuw starten na’ uit als u de nummering •

niet opnieuw wilt starten.  

 

Outline-inspringingsniveau in het alineatypogram 

Optie voor kolomverloop behouden  

Houd alinea’s van verschillende kolomspreidingen bij elkaar met behulp van de •

attributen Houd regels samen en Met volgende. 

Deze functie werkt met nieuwe documenten die in QuarkXPress 2020 en •

nieuwer zijn gemaakt, dus met een tekstversie van 16.0 en nieuwer (er verandert 

niets bij het openen of werken met oude documenten).  

U moet het nieuwe tekstverloop voor oude documenten (Alt+Open) dwingen •

om deze functie te gebruiken. 
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Optie voor kolomverloop behouden  

Spellingcontrole 

Deze versie bevat de nieuwste woordenboekupdates voor Duits en Engels en enkele 

wijzigingen in de kernlogica voor alle talen. 

Gebruikersinterface  

Aangepaste sneltoetsen in Windows  

Jarenlange ervaring hebben ervoor gezorgd dat de set sneltoetsen in QuarkXPress 

zodanig is uitgebreid en verfijnd dat u zo snel kunt werken dat mensen die naar u 

kijken u niet meer kunnen bijhouden. En nu met de ondersteuning voor aangepaste 

sneltoetsen in Windows kunt u als u een favoriete combinatie hebt, gewoon uw 

eigen sneltoetsen definiëren en snel toegang krijgen tot paletten, dialoogvensters en 

uw ontwerptaken uitvoeren. 

 

Aangepaste sneltoetsen in Windows  

Afmetingen van dialoogvenster Voorkeuren wijzigen in Windows 

U kunt nu in QuarkXPress 2020 voor Windows de afmetingen van het 

dialoogvenster Voorkeuren wijzigen. 
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Gereedschapvoorkeuren onder Voorkeuren > Opmaak in Windows 

Gereedschapvoorkeuren onder Voorkeuren > Opmaak in Windows is nu 

vereenvoudigd, aangezien de meeste gereedschapvoorkeuren al waren verplaatst 

naar ‘Aangepaste gereedschapvoorkeuren instellen’ en ‘Standaardwaarden van 

gereedschapvoorkeuren herstellen’ onder het Bewerk-menu. 

Ontwerp en opmaak 

Variabel paginaformaat 

In QuarkXPress 2020 kan de gebruiker opmaken met variabele paginaformaten 

(gemengde paginaformaten) ontwerpen. Bv.: Een opmaak met staande en liggende 

oriëntatie ontwerpen.  

Er is een nieuwe gebruikersinterface voor het aanmaken van een hoofdpagina 

vanuit het Paginaopmaak-palet, waar de gebruiker de pagina-afmetingen en -

oriëntatie en de naam van de hoofdpagina kan opgeven. 

 

Variabel paginaformaat  
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Variabel paginaformaat 

De gebruiker kan ook de bestaande hoofdpagina-afmetingen bewerken. Er is een 

contextmenu-item ‘Bewerk hoofdpagina’ aan het Paginaopmaak-palet toegevoegd, 

waarmee de afmetingen van een bestaande hoofdpagina kunnen worden bewerkt. 

Bij het toevoegen van een variabele hoofdpagina met andere afmetingen dan de 

originele hoofdpagina of bij het bewerken van de afmetingen van de originele 

hoofdpagina wordt een herroepingssymbool op de hoofdpagina in het 

Paginaopmaak-palet weergegeven. Dit geeft het variabele paginaformaat aan. 

Wanneer u de muis boven de hoofdpagina in het Paginaopmaak -palet beweegt, 

worden in een gereedschaptip de herroepen attributen van de hoofdpagina 

weergegeven. 
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Variabel paginaformaat 
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Variabel paginaformaat 

  

Pagina’s dupliceren 

In QuarkXPress 2020 kunnen gebruikers eenvoudig enkele of meerdere pagina’s 

dupliceren. U kunt nu de geselecteerde pagina’s dupliceren met behulp van een 

gemakkelijk toegankelijke menuoptie dia aan het Paginaopmaak-palet is 

toegevoegd. De gedupliceerde pagina’s worden na de laatste pagina in de 

momenteel geselecteerde pagina’s ingevoegd. 
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Pagina’s dupliceren 

IDML-verbeteringen 

Wij blijven ons inzetten om de importfunctie voor InDesign-bestanden te 

verbeteren en daarom biedt QuarkXPress 2020 ondersteuning voor het importeren 

van hyperlinks, indexingangen, inhoudsopgaven en opmaken met variabele 

paginaformaten. 

Hierdoor zal de productiviteit van ontwerpers toenemen en besparen ze tijd, omdat 

ze deze functies niet handmatig hoeven toe te voegen. 
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Digitale publicaties 

Flexibele paginabouwer  

Met de flexibele paginabouwer kunt u snel een flexibele opmaak maken met behulp 

van de vooraf geconfigureerde sleepcomponenten. Wij hebben een nieuwe palet 

geïntroduceerd met de naam ‘Flexibele paginabouwer’, dat meer dan 100 

verschillende responsieve componenten bevat die u in uw opmaken kunt 

gebruiken. 

 

Flexibele paginabouwer 

Deze verschillende componenten zijn onderverdeeld in verschillende sectietypen 

zoals actieaanroepen, verhalen van gebruikers, functies, kopregels, voetregels, teams, 
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prijslijsten enz. Zodra u ze in uw opmaak gebruikt, bent u volledig vrij om ze aan 

uw behoeften aan te passen. Elk aspect van deze componenten is aanpasbaar. U 

kunt niet alleen de inhoud veranderen, maar ook het responsieve gedrag van de 

componenten. Deze componenten maken gebruik van enkele gangbare kleuren, 

alinea- en teksttypogrammen en enkele Item Styles. U kunt deze assets wijzigen om 

het uiterlijk en het gevoel van deze componenten naar wens te wijzigen. 

Flexibele eigen HTML 

Met Eigen HTML kunt u vrijwel overal op een website eigen HTML, CSS en zelfs 

JavaScript-code invoegen. Als u een widget of interactiviteit van een derde moet 

toevoegen, of als u gewoon aangepaste functies wilt opnemen die verder gaan dan 

wat Flexibele opmaken op dit moment biedt, dan kunt u dat nu doen met 

ingesloten aangepaste code. 

Eigen HTML is beschikbaar als extra interactiviteit op het HTML 5-palet. 
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Flexibele eigen HTML 
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Flexibele eigen HTML 
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Afbeeldingen 

PDF met tekeningkader en begrenzend kader importeren 

In QuarkXPress 2020 zijn twee extra opties toegevoegd voor ‘Te gebruiken 

begrenzend kader’, die kunnen worden gebruikt bij het importeren van PDF-

bestanden. 

Tekeningkader: De gebruiker kan een PDF-bestand importeren met1.

tekeningkadergrenzen die in het PDF-bestand zijn opgegeven.

Begrenzend kader: Met de optie Begrenzend kader kan gebruiker PDF-2.

bestanden met bijgesneden grenzen naar objecten van het PDF-bestand

importeren.

PDF met tekeningkader en begrenzend kader importeren 
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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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