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Gerelateerde documenten 

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van QuarkXPressde 
documentatie/hulpbronnen die hieronder worden genoemd. 

 

Documentnaam Beschrijving Locatie

QuarkXPress -
gebruikershandleiding

De complete handleiding 
met informatie over de 
functies van 
QuarkXPress en hoe u 
die gebruikt.   

  

  

www.quark.com/support/
documentation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nieuw in QuarkXPress
Een overzicht van de 
nieuwe functies in 
QuarkXPress.

Releaseopmerkingen

Een korte beschrijving 
van nieuwe functies en 
verbeteringen in de 
huidige release

Digitaal publiceren met 
QuarkXPress

Een handleiding voor 
digitaal publiceren met 
QuarkXPress.

Aan de slag met flexibele 
opmaken 

Een handleiding voor 
flexibele opmaken in 
QuarkXPress. 

Bekende en opgeloste 
problemen in 
QuarkXPress

Een uitgebreide lijst met 
bekende problemen en 
problemen die door 
gebruikers zijn gemeld 

Aan de slag met 
QuarkXPress

Een inleiding over het 
instellen van 
QuarkXPress om aan de 
slag te gaan

Systeemvereisten voor 
QuarkXPress

Minimale 
systeemvereisten voor 
QuarkXPress

Een inleiding over  

http://www.quark.com/support/documentation
http://www.quark.com/support/documentation
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Documentnaam Beschrijving Locatie

XPress-tags

Handleiding 
toetsenbordopdrachten: 
macOS

Sneltoetsen voor 
QuarkXPress-functies 

 
Handleiding 
toetsenbordopdrachten: 
Windows

QX.js API-referentie  

QX.js Scriptgids  

Apple-
gebeurtenisscripts

 



 Aan de slag met QuarkXPress 2022 | 3

Systeemvereisten 

Systeemvereisten: macOS 

Software 

 macOS 12.4. (Monterey), 11.x (Big Sur) en 10.15.x (Catalina)  ●

Hardware  

CPU met twee cores of meer ●

4 GB RAM-geheugen beschikbaar voor QuarkXPress QuarkXPress ●

3 GB ruimte op de harde schijf voor de installatie ●

Grafische kaarten van NVIDIA ook ondersteund ●

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

documenten, is het raadzaam om krachtigere hardware en meer RAM te 
gebruiken voor QuarkXPress. 

Overig 

Een internetverbinding is vereist. ●

Systeemvereisten: Windows 

Software 

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 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 QuarkXPress ●

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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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 hardware en meer RAM te 
gebruiken voor QuarkXPress. 

Overig 

Een internetverbinding is vereist.●
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Installatie voor macOS 

Ga als volgt te werk om QuarkXPress te installeren voor gebruik op de geschikte 
versie van macOS: 

Schakel alle virusbeveiligingssoftware uit. Als u vermoedt dat uw computer 1
met een virus besmet is, voert u een viruscontrole van het installatiebestand 
uit en schakelt u vervolgens de virusdetectiesoftware uit. 

Dubbelklik op het installatiebestand met de extensie dmg. Sleep de app 2
QuarkXPress (één appbundel) naar de map ‘Applications’ of naar een map 
naar keuze.
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Installatie voor Windows 

Ga als volgt te werk om QuarkXPress te installeren voor gebruik met een 
geschikte versie van Windows: 

Schakel alle virusbeveiligingssoftware uit. Als u vermoedt dat uw computer 1
met een virus besmet is, voert u een viruscontrole van het installatiebestand 
uit en schakelt u vervolgens de virusdetectiesoftware uit. 

Dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma en volg de 2
instructies op het scherm. 
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XTensions-modules installeren 

QuarkXPress wordt geleverd met een standaard set XTensions-modules. U kunt 
ook extra XTensions-software installeren die is ontwikkeld door Quark of door 
andere bedrijven. 

De meeste XTensions bestaan uit twee delen, een bestand voor de 
functionaliteit van de XTensions-module en een ander bestand voor de 
gebruikersinterface. De naam van de gebruikersinterfacemodule eindigt meestal 
in ‘UI’. XTensions-modules die geen gebruikersinterface hebben, hoeven geen 
UI-bestand te hebben. 

macOS 

QuarkXPress 2022 wordt uitgebracht als een appbundel voor macOS. Om dit 
mogelijk te maken, zijn alle ondersteunende mappen, inclusief de standaard 
XTensions, in de zelfstandige appbundel geplaatst. QuarkXPress 2022 laadt 
XTensions van derden vanuit de volgende twee locaties: 

  

~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2022/XTensions ●

/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2022/XTensions ●

Als de XTension in het hoofdbibliotheekpad wordt geplaatst, is deze beschikbaar 
voor alle gebruikers op die Mac. Als de XTension in het bibliotheekpad van de 
gebruiker wordt geïmplementeerd, is deze alleen beschikbaar voor die specifieke 
gebruiker. Als dezelfde XTension op beide locaties aanwezig is, krijgt het 
bestand in de bibliotheek van de gebruiker de prioriteit. 

De XTensions moeten in een van deze mappen worden geplaatst zodat 

QuarkXPress2022 ze kan laden. Wijzig niets in de appbundel van 
QuarkXPress . Nieuw geïnstalleerde XTensions-modules worden de 
eerstvolgende keer dat QuarkXPress wordt gestart, geladen. 

De uitgeschakelde XTensions worden in het volgende bestand geregistreerd:  

~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2022/XTSettings.plist 

Windows 

Om de XTensions-modules in Windowste installeren, plaatst u ze in de map 
XTensions in uw appplicatiemap. Nieuw geïnstalleerde XTensions-modules 
worden de eerstvolgende keer dat QuarkXPress wordt gestart, geladen.
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Licentiebeheer in QuarkXPress 

QuarkXPress kan worden gekocht als een permanente licentie of een 
abonnementslicentie. Met het op e-mails gebaseerde licentiemodel kunnen 
nieuwe en bestaande gebruikers QuarkXPress gaan gebruiken met behulp van 
e-mailreferenties zonder dat ze het product moeten activeren via het 
validatiecodeproces. 

Abonnementlicentie 
Naast een traditionele permanente licentie biedt Quark nu ook een vooraf 
betaald jaarabonnement aan voor QuarkXPress. Klanten die liever het 
permanente licentiemodel gebruiken, kunnen op die manier blijven kopen of 
upgraden, met of zonder QuarkXPress Advantage Plan voor software-
onderhoud en ondersteuning. Wie meer budgetflexibiliteit en schaalbaarheid wil, 
kan voor een abonnement kiezen.  

Beheerconsole voor Quark-licenties 
Of QuarkXPress  -gebruikers nu 1 of 10 licenties hebben, het is makkelijker om 
deze te beheren via een speciale online licentiebeheerconsole. De nieuwe, 
ingebouwde licentiebeheerconsole biedt volledige mogelijkheden om vanaf een 
centrale locatie alleQuarkXPress  -licenties te tonen en beheren, gebruikers toe 
te voegen en te verwijderen, apparaten te deactiveren en activeren en gebruikers 
toe te wijzen.  

Licentiemodel  

Klanten ontvangen via e-mail de aanmeldingsgegevens waarmee ●

QuarkXPressvia een koppeling naar een online licentiebeheerconsole kan 
worden geactiveerd 

Klanten kunnen vanuit een enkel dashboard het aantal licenties beheren ●

Er is niet langer een geldigheidscode nodig om  QuarkXPress ●

Niet meer nodig om contact op te nemen met de technische ondersteuning ●

om te activeren  

Licentiegegevens weergeven 

Bekijk de gedetailleerde licentiegegevens voor QuarkXPress, inclusief de 
onderhoudsvervaldatums en de actieve machines. 
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Licentiegegevens weergeven 

  

Actieve toegewezen gebruikers weergeven 

Beheer gebruikerstoewijzing voor individuele licenties door toegang toe te 
wijzen en te beheren op basis van bedrijfsvereisten.   

  

 

Actieve toegewezen gebruikers weergeven  
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Nieuwe gebruikers toevoegen 

Voeg snel nieuwe gebruikers toe aan de licentiegroep om deze toegang tot 
QuarkXPress te geven. 

 

Nieuwe gebruikers toevoegen 

Gebruikers deactiveren 

Wanneer dat nodig is, kunt u gebruikers deactiveren vanuit het 
licentiedashboard. 

  

 

Gebruikers deactiveren 
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Gebruikers verwijderen 

Vanuit het gebruikersdashboard kunt u, nadat een gebruiker is gedeactiveerd 
vanuit het licentiedashboard, deze gebruiker ook verwijderen.  

  

 

Gebruikers verwijderen 

  

Activering op basis van gebruiker 
 
QuarkXPress2022 werkt niet met geldigheidscodes. Gebruikers activeren de 
software in plaats daarvan met een gebruikersnaam en wachtwoord. Na het 
inloggen, krijgen ze toegang tot de gebruikersconsole en kunnen ze informatie 
inzien als: 

Totaal aantal geactiveerde en beschikbare licenties ●

Verloopdatum van onderhoudsabonnement ●

Downloadkoppeling QuarkXPress  ●

Lijst met actieve gebruikers/computers ●

Licenties beheren in QuarkXPress   
In QuarkXPresskunt u de abonnementen,  licenties van verschillende leden van 
uw team beheren via de optie Account beheren in het Help-menu (Windows-
besturingssysteem) of het QuarkXPress -menu (macOS), waarbij u wordt 
doorverwezen naar het portaal voor licentiebeheer 
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(https://myaccount.quark.com/account/login) of door het portaal rechtstreeks te 
openen op internet. Zodra u inlogt op het portaal, kunt u uw wachtwoord en 
profiel bewerken.  

In het venster Licenties kunt u de informatie over het aantal activeringen van 
QuarkXPress en andere producten die momenteel in uw abonnement worden 
gebruikt, en de onderhoudsdatum van deze producten bekijken. U vindt hier 
meer informatie over de gebruikerstoewijzingen, evenals de computernaam, 
computer-ID en activeringsdatum voor beide producten. Als u een beheerder 
bent, kunt u een gebruikerstoewijzing verwijderen. De licentie wordt dan 
automatisch weer toegewezen aan de pool.  

In het venster Gebruikers kunt u de gegevens vinden van alle geregistreerde 
gebruikers in uw organisatie. Als u een beheerder bent, kunt u nieuwe gebruikers 
toevoegen, bestaande gebruikers verwijderen of hun rechten wijzigen. 

Gelijktijdige licenties 
Gebruikers die QuarkXPress in een VDI-omgeving uitvoeren, kunnen 
gebruikmaken van gelijktijdige licenties. Er wordt een licentie met een n aantal 
activeringen gegenereerd en aan een e-mail-ID gekoppeld. De licentie kan op 
een n aantal computers worden gebruikt. Als alle licenties zijn toegewezen, 
krijgt de gebruiker bij de volgende activering de waarschuwing ‘Het 
maximumaantal licenties is overschreden’. Als de gebruiker de applicatie sluit, 
wordt de licentie weer aan de pool toegewezen. Vervolgens kan de applicatie op 
een andere computer worden geactiveerd met dezelfde licentie/e-mail-ID. Als u 
de applicatie start, wordt een activeringsvenster weergegeven. Na activering 
wordt het aantal beschikbare activeringen verminderd met 1. Zodra u de 
applicatie sluit, wordt de licentie zonder melding weer toegewezen aan de pool 
en wordt het aantal beschikbare activeringen verhoogd met 1. Als de applicatie 
vastloopt, wacht de licentieserver totdat de leasetijd voorbij is en wordt de 
licentie daarna weer toegewezen aan de pool. 

https://myaccount.quark.com/account/login
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Activering 

Nadat u QuarkXPresshebt geïnstalleerd, moet u de software activeren. Als u de 
software activeert, wordt QuarkXPress op de computer waarop de applicatie is 
geïnstalleerd uitgevoerd totdat deze weer wordt gedeactiveerd.  

Als u het QuarkXPress -programma na de installatie start, wordt het 
dialoogvenster Activering van QuarkXPress weergegeven. In het dialoogvenster 
Activering van QuarkXPress kunt u de productconfiguratie kiezen: Gratis 
proefversie, QuarkXPress.  

Gratis proefversie 
Als u de configuratie Gratis proefversie selecteert, hoeft u geen validatiecode of 
aanmeldingsgegevens in te voeren. U kunt gewoon op Doorgaan klikken om 
verder te gaan. 

 

Gratis proefversie 

U kunt de QuarkXPress-applicatie gedurende 7 dagen gratis gebruiken, maar 
voor sommige functionaliteiten zoals Opslaan, Afdrukken en Exporteren, gelden 
beperkingen. Als u de applicatie start, wordt een scherm weergegeven met het 
aantal resterende dagen van de proefversie. Telkens wanneer u de functies 
Opslaan, Afdrukken en Exporteren in een gratis proefversie probeert te 
gebruiken, wordt een melding weergegeven over het ontgrendelen van de 
functionaliteit.   
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Activeren QuarkXPress om beperkte functies in de gratis proefversie te ontgrendelen 

U kunt de optie ‘ QuarkXPress activeren’ kiezen in de waarschuwing, waarna het 
QuarkXPress-dialoogvenster Activering wordt weergegeven. U kunt ook ‘ 
QuarkXPress activeren’ selecteren in het Help-menu (Windows-
besturingssysteem) of het QuarkXPress-menu (macOS). Als de 
QuarkXPress-licentie wordt gedeactiveerd, wordt de gratis proefversie van de 
applicatie geactiveerd. Voor meer informatie over de beperkte functies 
raadpleegt u ‘Gratis proefversie‘. 

QuarkXPress 
Als u de configuratieQuarkXPress selecteert, moet u dit activeren met behulp 
van de activeringsprocedure per e-mail, waarover u in de welkomstmail kunt 
lezen nadat u op Doorgaan klikt.  
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QuarkXPress activeren 

U kunt ook applicatie QuarkXPress activeren in de applicatie zelf via het Help-
menu (Windows-besturingssysteem) of het QuarkXPress-menu (macOS). 

In het volgende venster moet u de inloggegevens invoeren die in de e-mail zijn 
gedeeld. 

 

Inloggen bij QuarkXPress 

Als u het dialoogvenster QuarkXPress activeren sluit zonder een geldige 

configuratie te selecteren, wordt de applicatie gesloten. 
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Proxy-instellingen 
Als u achter een proxy-firewall werkt, kunt u de proxy-instellingen kiezen 
wanneer u het product configureert in het dialoogvenster QuarkXPress 
activeren. Selecteer de optie Proxy-instellingen om het dialoogvenster Proxy-
instellingen te openen.  

 

Dialoogvenster Proxy-instellingen 

U kunt de proxy-instellingen kiezen, waaronder IP/domein, poort, 
gebruikersnaam en wachtwoord, die in het xml-bestand worden opgeslagen. U 
kunt ook verbinding maken met de proxyserver door handmatig de waarden van 
de proxyserver op te geven in het xml-bestand. De opgeslagen proxy-waarden 
worden verwijderd uit het xml-bestand als u de proxy-instellingen uitschakelt in 
het dialoogvenster QuarkXPress activeren. 

Offline activering 
 
Sommige organisaties hebben beperkte internettoegang. Gebruikers moeten 
QuarkXPress dan in de offline modus gebruiken. Voor deze gebruikers is er een 
offline activeringsoptie beschikbaar in QuarkXPress. Als u de QuarkXPress -
applicatie in de offline modus start, wordt een knop ‘Andere activeringsopties‘ 
weergegeven.  
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Andere activeringsopties 

 Als u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster Offline activering 
weergegeven.  

 

Dialoogvenster Offline activering  
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De gebruiker moet de licentiecode invoeren en het bijbehorende 
activeringscertificaat genereren. De gebruiker moet het activeringscertificaat 
kopiëren en delen met het Quark-ondersteuningsteam. Het technische 
ondersteuningsteam van Quark zal vervolgens een licentie delen voor dat 
activeringscertificaat. De gebruiker moet de licentie plakken en klikken op 
Activeren om zijn of haar exemplaar van QuarkXPresste activeren. 

Opnieuw activeren 
Na activering controleert QuarkXPress telkens wanneer deze wordt gestart de 
geldigheid van de activeringscode. Als QuarkXPress ontdekt dat de 
activeringsgegevens zijn gewijzigd of ontbreken of zijn beschadigd, toont het 
programma het dialoogvenster QuarkXPress activeren en vraagt u om 
QuarkXPressopnieuw te activeren.U kunt een geactiveerd exemplaar van 
QuarkXPress net zo vaak deïnstalleren en opnieuw installeren op dezelfde 
computer als u wilt zonder dat u het programma opnieuw hoeft te activeren. Als 
het geactiveerde exemplaar van de applicatie wordt verplaatst naar een andere 
locatie, wordt het dialoogvenster voor activering opnieuw weergegeven als u de 
applicatie start.
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Deactivering 

Wanneer u QuarkXPress op een derde computer wilt installeren en gebruiken, 
moet u de software op een van de twee computers deactiveren en vervolgens op 
de nieuwe computer activeren. Als u de software wilt deactiveren, kiest u de 
optie QuarkXPress QuarkXPress in het Help-menu (Windows-
besturingssysteem) of het QuarkXPress -menu. (macOS). 

 

Dialoogvenster Deactivering 

Als er een hardwarewijziging plaatsvindt of uw computer vastloopt en u de 
software niet kunt deactiveren, moet u contact opnemen met het technische 
ondersteuningsteam van Quark. Een medewerker helpt u dan om de software te 
deactiveren.



 Aan de slag met QuarkXPress 2022 | 20

Gratis proefversie 

In de gratis proefversie zijn de volgende functies beperkt: 

* Bestanden kunnen niet worden opgeslagen/gedownload. 

* De functie Terugzetten naar opgeslagen is uitgeschakeld. 

* Bestanden kunnen niet worden opgeslagen als PDFof EPS en kunnen niet 
worden afgedrukt. 

* De functies Exporteren als afbeelding en Afbeelding exporteren zijn niet 
beschikbaar. 

* U kunt de instellingen in het Opslaan-paneel van het  dialoogvenster  
VoorkeurenQuarkXPress/Bewerk-menu niet bewerken, maar voor projecten 
geldt geen AutoBewaar of AutoBackup aan de hand van deze instellingen. 

* U kunt geen verzameling voor servicebureaus maken.  

* U kunt geen bibliotheek maken.  

* U kunt geen hoofdstukken aan een boek toevoegen. 

* Digitale opmaken kunnen niet worden geëxporteerd als HTML5/ePub/iOS 
App/Android App. 

* De optie Voorbeeld HTML5-publicatie is niet beschikbaar. 
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Installatie ongedaan maken 

Installatie ongedaan maken: macOS 
Om de installatie van QuarkXPressongedaan te maken, opent u de map 
‘Applications’ op uw harde schijf (of de map waarin QuarkXPress geïnstalleerd 
is) en sleept u app QuarkXPress naar de prullenbak. 

Installatie ongedaan maken: Windows 
Om de installatie van QuarkXPress: 

Selecteer Start > Alle programma’s > QuarkXPress 2022 > Installatie 1
ongedaan maken. 

Klik op Ja. Het verwijderprogramma verzamelt de informatie die nodig is 2
voor het ongedaan maken van de installatie en er wordt een waarschuwing 
weergegeven om u te melden dat de inhoud van de applicatiemap 
QuarkXPress wordt verwijderd. 

Klik op Ja om door te gaan of Nee om te annuleren. 3
  

 
U kunt de installatie ook ongedaan maken door het verwijderprogramma ●

opnieuw uit te voeren.  

Als het verwijderprogramma een lopende instantie van de applicatie ●

detecteert, wordt een waarschuwing weergegeven. Sluit de applicatie 
voordat u het programma gaat verwijderen. 
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Voorkeuren 

QuarkXPress De voorkeuren van elke gebruiker worden in het profiel van elke 
gebruiker opgeslagen. Als op uw computer meerdere versies van QuarkXPress 
zijn geïnstalleerd, ziet u voor elke versie afzonderlijke mappen. 

Als u een map met de naam Voorkeuren op hetzelfde niveau als de appbundel 
QuarkXPress 2022 maakt (in de map Application ), gebruikt QuarkXPress deze 
map als globale map Voorkeuren (wordt door alle gebruikers op de computer 
gebruikt). 

Als u de map Voorkeuren in de map Application niet wilt gebruiken, maak dan 
een submap QuarkXPress 2022 en plaats de appbundel en de map Voorkeuren 
dan hier.
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QuarkXPress (App Store) 

QuarkXPress (App Store) wijkt op de volgende punten af van de 
standaardversie: 

QuarkXPress (App Store) is een abonnementversie van QuarkXPress. ●

Start de app na deze in de App Store te hebben gedownload. Er verschijnt ●

een abonnementsdialoogvenster waarin u kunt kiezen voor een maand- of 
een jaarabonnement .  

 

Abonnementscherm 
Zodra u op Abonnerenklikt, wordt een aankoopbevestiging weergegeven.  ●
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Scherm voor bevestigen van abonnement 
Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het minimaal één dag ●

voor het einde van de abonnementsperiode wordt opgezegd. 

 

 

Als de gebruiker op dat moment geen abonnement wil afsluiten, kan de ●

gebruiker het abonnementdialoogvenster sluiten door op de knop ‘X’ te 
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klikken. Er wordt een waarschuwing over de demonstratiemodus 
weergegeven en de gebruiker kan de optie Demonstratiemodus uitproberen 
selecteren om de demonstratieversie met volledige functionaliteit uit te 
voeren. 

 

Demonstratiemodus 
Wanneer de gebruiker de opslag-, afdruk- en exportfuncties in een ●

demonstratieversieuitprobeert, wordt er een waarschuwing weergegeven 
weergegeven. De gebruiker kan de optie Abonneren selecteren waarna het 
dialoogvenster Abonneren wordt weergegeven. 
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Als u de aangeschafte app op meerdere computers wilt gebruiken, dient u de ●

optie Aankoop herstellen in het dialoogvenster Abonnement te selecteren. U 
wordt gevraagd om de Apple-accountgegevens voor de gekochte app in te 
voeren. Met de functie voor het delen met het gezin kunnen maximaal zes 
gezinsleden een gekochte app delen. 

 

Aankoop herstellen 
Werkmappen functionaliteit is een onderdeel van de QuarkXPress AppStore-●

build vanaf versie 2018. 
Als u de app voor de eerste keer start, wordt u gevraagd een ●

standaardwerkmap te selecteren. 
U moet minimaal één werkmap hebben om de app te kunnen gebruiken. Als u 

al uw werkmappen verwijdert, wordt dit bericht de eerstvolgende keer dat u de 
app weer start, opnieuw weergegeven. 

 



 Aan de slag met QuarkXPress 2022 | 27

 

  

 

Zodra u de applicatie start, kunt u meer werkmappen toevoegen aan de ●

applicatievoorkeuren onder Applicatie > Werkmappen. 
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Werkmappen 

 

  

 

Quark Cache Cleaner wordt niet ondersteund. ●

De export van eBooks is beperkt tot het ePub-formaat.  ●

Hulpmiddelen voor de app zoals Voorkeuren, XTensions en andere ●

afhankelijkheden vindt u onder 
~/Library/Containers/com.quark.quarkxpress.infinity/Data/Library. 
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Problemen oplossen 

Als u problemen ondervindt met QuarkXPress, zijn er verschillende dingen die u 
kunt uitproberen: 

Verwijder de cache van de installatiekopie en de voorkeuren met behulp van ●

het gereedschap Quark Cache Cleaner 
Windows:  

Sluit QuarkXPress af als het draait. 1

Navigeer naar de QuarkXPress-applicatiemap: QuarkXPress 2022/Tools 2

Voer QuarkCacheCleaner uit en klik op Ja. 3

Als u ook de voorkeuren wilt verwijderen, schakel dan de optie Voorkeuren in. 

 macOS:  

Ga in QuarkXPress naar Quark Cache Cleaner in het QuarkXPress menu. 1

U wordt gevraagd om eventuele openstaande projecten op te slaan. 2

Als de QuarkXPress-applicatie gesloten is en de applicatie aan het dock is 

toegevoegd, dan kunt u vanuit het dock het contextmenu voor de 
QuarkXPress-applicatie oproepen en QuarkCacheCleaner uitvoeren. 
Voorkeuren handmatig verwijderen ●

 macOS:  

Sluit QuarkXPress af als het draait. 1

Navigeer naar Macintosh HD/Applications/QuarkXPress 2022. Verwijder 2
de map ‘Voorkeuren’ als deze aanwezig is. (Maak de map Voorkeuren niet 
opnieuw aan) 

Houd de Option-toets ingedrukt en klik op Ga -> Bibliotheek. Ga 3
vervolgens naar Voorkeuren en Quark. Verwijder de map ‘QuarkXPress 
2022’ met de volledige inhoud. 

Start QuarkXPress opnieuw op.  4

Als alles naar behoren werkt, maakt u een back-up van de map ‘QuarkXPress 
2022’. Als u een volgende keer opnieuw problemen ondervindt, hoeft u de map 
niet te verwijderen, maar kunt u de inhoud simpelweg door de back-up 
vervangen.  

  

Voor QuarkXPress (App Store-versie): 

Sluit QuarkXPress af als het draait. 1
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Navigeer naar 2
~/Library/Containers/com.quark.quarkxpress.infinity/Data/Library/Prefer
ences/Quark. Verwijder de map ‘QuarkXPress 2022’ met de volledige 
inhoud.  

Start QuarkXPress opnieuw op. 3

 

 

  

Windows:  

Sluit QuarkXPress af als het draait. 1

Open C:/Program Files/Quark/QuarkXPress 2022. Verwijder de map 2
‘Voorkeuren’ als deze aanwezig is. (Maak de map Voorkeuren niet 
opnieuw aan) 

Ga naar Start > Uitvoeren en typ %localappdata%en druk op Enter. 3

Ga naar de map Quark. Verwijder de map ‘QuarkXPress 2022’ met de 4
volledige inhoud. 

Start QuarkXPress opnieuw op.  5

Als alles naar behoren werkt, maakt u een back-up van de map ‘QuarkXPress 
2022’. Als u een volgende keer opnieuw problemen ondervindt, hoeft u de map 
niet te verwijderen, maar kunt u de inhoud simpelweg door de back-up 
vervangen.  

Als u nog steeds problemen ondervindt, bezoek dan 
https://support.quark.com/support voor meer opties.

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.

https://support.quark.com/en/support/home
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