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Dus Adobe InDesign is 
één en al interactieve 
MumboJumbo geworden?
Dacht het niet.
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Vaak vragen gebruikers aan mij: “ok wat zijn de nieuwe functies van InDesign?” of zeggen: “in deze nieuwe versie(s) zit voor mij niets extra’s 
dat mijn werk makkelijker of sneller maakt”. Echt waar?! Deze lijst is gemaakt vanuit de “Nieuw in InDesign..” documenten van elke versie 
die je bovenin vindt. Daarna zijn de nieuwe functies herschikt in volgorde van belang (die overigens niet direct zo gekozen hoeven te zijn 
door Adobe). Zo kom je tot deze verassende lijst. Met heel veel dank aan Rufus Deuchler (http://rufus.deuchler.net/) voor het originele 
idee. Thnx bro, it’s great to share in our InDesign community! 

Een mooi overzicht van nieuwe functies sinds 
InDesign CS3 gebaseerd op de lijsten van de help 
bestanden van elke versie op Adobe.com.
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Meerdere bestanden plaatsen
Importeer meerdere bestanden in één stap. U 
kunt miniaturen van de verschillende bestan-
den weergeven en de miniaturen doorlopen 
en zo het bestand zoeken dat u wilt plaatsen. 

Creatieve effecten
Experimenteer met ontwerpen en pas effec-
ten toe die vergelijkbaar zijn met de effecten 
uit Adobe Photoshop® – rechtstreeks in de pa-
ginalayout. U kunt experimenteren met over-
vloeimodi, dekking en andere effecten zonder 
dat uw objecten permanent worden gewijzigd. 
Bovendien kunt u effecten opslaan als onder-
deel van een objectstijl, zodat u ze gemakkelijk 
kunt delen en weer kunt gebruiken.
Verloopdoezelaar - Vervaag een object tegen 
de achtergrond via een aanpasbaar lineair of 
radiaal verloop. 
Richtingsdoezelaar - Verbeter het doezelen 
door de doezelhoek en de mate waarin het 
doezelen op elke zijde wordt toegepast, aan te 
passen. 
Schuine kant en reliëf - Voeg hooglichten en 
schaduwen toe aan de binnenzijde van ran-
den, zodat een reliëfeffect ontstaat. 
Satijn - Pas een inwendige schaduw toe die 
een satijnachtige afwerking geeft. 
Schaduw binnen - Voeg een schaduw toe die 
precies binnen de randen van de objectinhoud 
valt, waardoor het object verzonken lijkt. 
Gloed buiten en Gloed binnen - Voeg een 
gloed toe die aan de binnenranden of buiten-
randen van een object lijkt te ontstaan. 

InDesign-documenten plaatsen
Versnel het instellen van de documentlayout 
en werk efficiënter samen door Adobe InDe-
sign® CS3-documenten opnieuw te gebruiken. 
Wanneer InDesign-bestanden in het docu-
ment worden geplaatst, worden bijgewerkte 
bestanden in het deelvenster Koppelingen 
weergegeven, zodat tijdelijke bestanden niet 
hoeven te worden opgeslagen en beheerd.

Uitgebreide opdracht Snel toepassen
Typ een paar letters in het deelvenster Snel toe-
passen en u hebt direct toegang tot opdrach-
ten, tekstvariabelen, scripts en stijlen zonder 
dat u in allerlei deelvensters hoeft te zoeken. 
U kunt bovendien zoekopdrachten aanpassen 
met Snel toepassen.

Snel passend maken in kaders
Stel in hoe het formaat van kaders standaard 
wordt aangepast en wijs opties voor passend 
maken toe aan objectstijlen zodat een af-
beelding of andere inhoud die u in een kader 
plaatst, perfect in het kader past. 

Geneste stijlen herhalen
Pas automatisch een reeks tekenstijlen toe 
in een alinea met één klik, zonder dat u elke 
stijlwijziging handmatig hoeft op te maken. 
Met de functie voor het herhalen van geneste 
stijlen kunt u een reeks geneste stijlen tot het 
einde van een alinea herhalen.

Tabel- en celstijlen
U kunt niet alleen stijlen toepassen op tekens 
en alinea’s, maar ook op tabellen of tabelcellen. 
Bij het toepassen van tabel- en celstijlen hoeft 
u tabellen of afzonderlijke tabelcellen niet lan-
ger handmatig op te maken. 

Op e-mail gebaseerde toewijzingen voor 
InCopy-werkschema
Gebruik nieuwe, op e-mail gebaseerde toewij-
zingen om artikelen en afbeeldingen als één 
toewijzingspakket via e-mail te verzenden naar 
medewerkers van uw kleine werkgroep. Het 
e-mailpakket bevat alle informatie die nodig is 
om de layout bij te werken met de toegevoeg-
de of bewerkte inhoud, dus u kunt gemakkelijk 
taken toewijzen en bijdragen integreren zon-
der dat u een gedeelde server nodig hebt.

Automatisch gegenereerde layouts uit 
XML
Automatiseer het maken en opmaken van do-
cumenten door InDesign-inhoud te integreren 
in XML-werkschema’s met behulp van XML-
regels. Met de voorwaardelijke regels worden 
opmaak en layout automatisch aangepast op 
basis van de inhoud.

Ondersteuning voor XSLT- en CALS- 
tabellen met XML
Pas XSLT-stijlpagina’s toe bij het importeren 
of exporteren van XML-inhoud, zodat XML-in-
houd gemakkelijker op InDesign-pagina’s kan 
doorlopen.

Meer gedetailleerde instellingen voor 
transparantie
Maak complexe visuele effecten door meerde-
re transparantie-instellingen toe te passen op 
één object. U kunt zelfstandige transparantie-
instellingen toepassen op de vulling, lijn en in-
houd van een object.

Verbeterde tekstomloop
Laat tekst in een handomdraai om objecten 
lopen. Pas tekstomloop toe op een bepaalde 
zijde of op basis van een uitknippad of alfa-
kanaal.

Handig deelvenster Glyphs
Gebruik het deelvenster Glyphs om onlangs 
gebruikte glyphs te zoeken, filteren en sorte-
ren, en om glyph-sets op te slaan die u kunt 
delen en opnieuw kunt gebruiken.

Tekstvariabelen
Automatiseer het gebruik van herhaalde ele-
menten zoals kop- en voetteksten, productna-
men en datumstempels. U kunt doorlopende 
kop- en voetteksten maken op basis van de 
tekst en deze dynamisch laten bijwerken wan-
neer tekst op andere pagina’s doorloopt.

Geavanceerde lijsten met opsomming-
stekens en nummering
Maak stijlvolle lijsten met duidelijk gestruc-
tureerde hiërarchische nummering. Stel  
stijlen, modi, uitlijning, inspringingen en ande-
re geavanceerde opties in voor de verschillen-
de niveaus in lijsten met opsommingstekens 
en nummering. U kunt lijsten onderbreken en 
verdelen over verschillende pagina’s en artike-
len.

Krachtiger functies voor Zoeken/Wijzigen
Dankzij de nieuwe functies voor zoeken/wij-
zigen kunt u efficiënter zoeken en vervangen.  
U kunt zoekopdrachten opslaan, een groot 
aantal documenten doorzoeken, het bereik 
van een zoekopdracht vergroten en GREP-uit-
drukkingen gebruiken in zoekopdrachten.
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Visueel deelvenster Pagina’s
Navigeer snel door een document en schik de 
documentpagina’s met miniaturen in het deel-
venster Pagina’s.
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Exporteren naar XHTML
U kunt InDesign-inhoud snel opnieuw gebrui-
ken voor het web door de inhoud te exporte-
ren naar XHTML. U kunt stijlen toewijzen aan 
een externe CSS, zodat de inhoud direct wordt 
opgemaakt.

Agate-maateenheden
Gebruik agate-maateenheden voor publicaties 
die zijn bestemd voor kranten.

Aangepaste werkruimten
Door uw deelvenster- en menuwijzigingen op 
te slaan als een werkruimte, kunt u op elk ge-
wenst moment uw aangepaste werkruimten 
openen. U kunt verschillende werkruimten 
maken voor verschillende projecten en taken.

Aangepaste menu’s
U hebt rechtstreeks toegang tot vaak gebruik-
te opdrachten of u kunt training voor nieuwe 
werkschema’s vereenvoudigen door afzonder-
lijke menu-items een eigen kleur te geven of 
deze te verbergen. Sla aangepaste menu’s op 
als onderdeel van een werkruimte.

Verbeterd regelpaneel
In het contextgevoelige regelpaneel worden 
de nuttigste instellingen weergegeven op ba-
sis van de objecten die u hebt geselecteerd en 
het soort werk dat u uitvoert. U kunt het re-
gelpaneel naar wens aanpassen en alleen de 
opties weergeven die u het meest gebruikt. 

Flexibele, compacte deelvensters
Maak meer ruimte vrij voor de weergave van 
uw document, maar behoud de rechtstreekse 
toegang tot uw favoriete functies. U kunt ge-
koppelde deelvensters weergeven als picto-
grammen; de deelvensters blijven toegankelijk 
en zijn snel herkenbaar.

Visueel deelvenster Pagina’s
Zie miniaturen van uw pagina’s in het deelven-
ster Pagina’s voor eenvoudige navigatie en pa-
ginarangschikking. Als transparantie, pagina-
overgangen of spreadrotatie zijn toegepast op 
pagina’s, kunt u de bijbehorende pictogram-
men uitschakelen voor een schoner deelven-
ster Pagina’s. 

Op regelafstand gebaseerde basislijnras-
tertoenamen
Als u een ander maatstelsel opgeeft, zoals mil-
limeters of inches, zullen basislijnrasterwaar-
den nog steeds gebruikmaken van punten 
om tekstgrootte en regelafstand met elkaar in 
overeenstemming te brengen.

Voorwaardelijke tekst
Maak gebruik van voorwaardelijke tekst als u 
meerdere versies van een document wilt leve-
ren voor verschillende gebruikers en kanalen. 
Maak voorwaarden en pas deze toe op tekst 
voor publieksaanpassing. 

Gebruikerswoordenboek voor alle talen
Als u een aangepast woord, aangepaste naam 
of aangepast zinsdeel toevoegt aan een ge-
bruikerswoordenboek, wordt de term in alle 
talen beschouwd als correct gespeld.

Slim opnieuw tekst plaatsen
Gebruik InDesign als een tekstverwerkingspro-
gramma. Laat InDesign automatisch pagina’s 
toevoegen of verwijderen terwijl u tekst typt, 
voorwaarden verbergt of de tekstdoorloop 
wijzigt.

Bewerken automatisch corrigeren
Bewerk items in uw lijst met automatisch te 
corrigeren verkeerd gespelde items zonder dat 
u items hoeft te verwijderen en toe te voegen.

Verbeterde tabellen
In tabellen in de artikeleditor wordt tekst weer-
gegeven in sequentiële kolommen en rijen, 
voor eenvoudige bewerking. Pas wijzigingen 
toe op cel- en tabelranden zonder de lijn-
proxyranden opnieuw te selecteren. 

Geneste lijnstijlen
Maak gebruik van geneste lijnstijlen om com-
plexe tekenopmaak toe te passen tot aan het 
eind van een regel. Opmaak blijft ongewijzigd 
als tekst wordt bewerkt.

Stijlen maken in context
In dialoogvensters waarin u een teken- of ali-
neastijl kunt selecteren, kunt u een stijl maken 
zonder dat u het dialoogvenster hoeft te ver-
laten. Dit is vooral handig als u een inhouds-
opgave wilt genereren, geneste stijlen of 
GREP-stijlen wilt maken of Zoeken/Wijzigen 
wilt gebruiken om tekstopmaak om te zetten 
in een stijl.

GREP-stijlen
Voeg tekenstijlen toe aan willekeurige tekst in 
een alinea die overeenkomt met de door u op-
gegeven GREP-uitdrukking.

Beter stijlgroepbeheer
Verplaats stijlen naar of uit stijlgroepen als u 
een boek synchroniseert zonder dubbele stij-
len te maken.

Tekstlijnbesturing
Lijnuiteinde, lijnuiteindesamenvoeging, af-
knotlimiet lijn en lijnuitlijning aanpassen op 
tekst zonder dat u tekens hoeft om te zetten 
in contouren. Deze lijnopties zijn ook beschik-
baar in stijlen.

Live preflight
Voer een preflight-controle uit, terwijl u ont-
werpt voor betere resultaten, een grotere tijds-
besparing en lagere productiekosten. Onafge-
broken preflighting waarschuwt u in realtime 
voor potentiële productieproblemen. In het 
nieuwe deelvenster Preflight kunt u navigeren 
naar objecten en de objecten selecteren die de 
oorzaak zijn van de preflight-fout. Contextuele 
tips bekijken voor het direct in de layout hel-
pen corrigeren van fouten.

Spreadweergave roteren
Roteer tijdelijk de spreadweergave, zonder  
fysiek uw beeldscherm te draaien. Profiteer 
van een maximale bewerkingsmogelijkheid 
bij hoeken van 90 en 180 graden, zodat u kunt 
werken aan niet-horizontale ontwerpelementen, 
zoals geroteerde agendaspreads en tabellen. 

Slimme hulplijnen
In één stap meerdere objecten uitlijnen, spati-
eren, roteren en de grootte ervan aanpassen. 
Uitlijnen op de horizontale of verticale pagin-
aranden of op het midden van paginaranden. 
De hulplijnen, objectafmetingen, rotatie en 
X- en Y-coördinaten worden dynamisch weer-
gegeven, zodat u de rand van een object mag-
netisch kunt uitlijnen ten opzichte van andere 
objecten in de layout. 
Slimme afmetingen - Als u een object maakt, 
vergroot/verkleint of roteert, toont Slimme 
afmetingen de breedte, hoogte of rotatie van 
uw object. Als de afmetingen of rotatie over-
eenkomen met die van objecten in de buurt, 
wordt dit benadrukt weergegeven.
Slimme spatiëring - Spatieer meerdere items 
gelijkmatig op uw pagina door objecten mag-
netisch op de juiste positie uit te lijnen, zonder 
dat u gebruik hoeft te maken van het deelven-
ster Uitlijnen.
Slimme cursors - Als u objecten transfor-
meert, geeft de cursor de X- en Y-positie, 
breedte en hoogte of rotatie-informatie weer. 
Met de optie Transformatiewaarden tonen in 
Interfacevoorkeuren kunt u slimme cursors in- 
en uitschakelen.

Veelzijdig deelvenster Koppelingen
Geplaatste inhoud zoeken, sorteren en indelen 
met het herontworpen deelvenster Koppe-
lingen. Scan koppelingkenmerken en klik om 
gegevens te bekijken zoals schaal, rotatie en 
resolutie. Pas het deelvenster Koppelingen aan 
aan uw werkvoorkeuren. Vervang snel afbeel-
dingen met een lage resolutie die worden ge-
bruikt als plaatsaanduidingen door afbeeldin-
gen met een hoge resolutie die zijn gebaseerd 
op de bestandsnaam. Bestandsnaamextensies 
worden genegeerd. Koppel gewoon opnieuw 
naar een nieuwe map. 

Nieuwe paginaformaten
Nieuwe algemene beeldschermresoluties zijn 
beschikbaar in het menu Paginaformaat in het 
dialoogvenster Nieuw document. Deze opties 
maken het eenvoudiger om een document te 
ontwerpen voor een specifieke beeldscherm-
resolutie voor interactieve Flash- en PDF-work-
flows.

Snel hulplijnen wissen
U kunt onmiddellijk alle selecteerbare hulplij-
nen wissen op uw huidige spread of stramien-
pagina door met de rechtermuisknop (Win-
dows) op een liniaal te klikken, of door Control 
ingedrukt te houden en op een liniaal te klik-
ken (Mac OS), en vervolgens Alle hulplijnen 
verwijderen te kiezen.

Uitvoer gegevenssamenvoeging naar 
PDF
Voer een bewerking voor gegevenssamenvoe-
ging uit en stuur de uitvoer rechtstreeks naar 
PDF in een enkele stap, dankzij de opdracht 
Exporteren naar PDF, die nu is opgenomen in 
het deelvenster Gegevenssamenvoeging. Er 
wordt niet langer een tussenliggend InDesign-
document gemaakt. Het PDF-bestand gebruikt 
PDF XObjects voor statische onderdelen van 
de pagina, hetgeen resulteert in een minder 
groot PDF-bestand.

Liniaaloorsprong op rug
Plaats de nulpositie van X van de liniaal op de 
juiste wijze op de rug van uw document, zodat 
de X-waarden positief zijn voor rechterpagina’s 
en negatief voor linkerpagina’s als Pagina’s 
naast elkaar is ingeschakeld.

Verbeteringen van de witruimte rond 
pagina’s
Verplaats pagina’s en zie dat uw objecten in het 
afloopgebied en de witruimte rond pagina’s 
ook worden verplaatst. Paginanummers in de 
witruimte rond pagina’s bevatten een nummer 
in plaats van de indexitems op het plakbord.

Verbeteringen ongedaan maken
Weergaveacties zoals Voorvertoning instellen 
en Hulplijnen tonen zijn niet langer opgeno-
men als items voor Ongedaan maken.

Oorspronkelijke flexibiliteit bewerken
Met de opdracht Bewerken met kiest u welke 
toepassing wordt gebruikt voor het bewerken 
van een geplaatst item, in plaats van dat het 
besturingssysteem standaard het juiste pro-
gramma kiest.

Beperkte plaatsing van afbeeldingen
Een kader dat wordt getekend terwijl er zich 
een afbeelding in de geladen cursor bevindt, 
zal worden beperkt tot de proporties van de af-
beelding. De afbeelding past vervolgens pro-
portioneel in het kader en wordt gecentreerd, 
tenzij opties voor het aanpassen aan een kader 
zijn toegepast op het kader.

Meerdere afbeeldingen plaatsen als een 
contactblad
Maak snel een contactblad door meerdere 
afbeeldingen in een rasterrangschikking te 
plaatsen. 

Meerdere artboards plaatsen
Blader door meerdere artboards die zijn ge-
maakt in Adobe Illustrator® CS4 voor een snelle 
plaatsing in uw InDesign-document. 

Nieuwe knoppen in het deelvenster 
Pathfinder
Volg één stap om paden samen te voegen, pa-
den te openen of paden om te keren, door te 
klikken op een knop in de nieuwe rij Paden in 
het deelvenster Pathfinder.

Opdrachten van het menu Punt omzetten
Zet hoekpunten om in boogpunten of lijn-
eindpunten met de opdrachten van het menu 
Punt omzetten die nu beschikbaar zijn via de 
menu’s.

Verbeteringen aan het gereedschap  
Vrije transformatie
Vergroot/verklein een object eenvoudiger met 
het gereedschap Vrije transformatie, dankzij 
grotere trefzones rond objecthandgrepen en 
de mogelijkheid om te vergroten/verkleinen 
langs objectranden.

Sneltoetsen voor schalen en vergroten/
verkleinen
Gebruik nieuwe opties in de sneltoetseditor 
om eenvoudig sneltoetsen te maken voor het 
vergroten en verkleinen van de afmeting. Af-
zonderlijke sneltoetsen zijn toegevoegd voor 
het schalen en vergroten/verkleinen van ob-
jecten.

Kruisverwijzingen
Voeg kruisverwijzingen in en bewerk deze. Kies 
uit verschillende indelingen of maak uw eigen 
indeling. Kruisverwijzingen worden eenvoudig 
bijgewerkt als de paginering wijzigt. 

Paginaovergangen in PDF- en SWF-
bestanden
Pas paginaovergangen rechtstreeks in  
InDesign toe op afzonderlijke pagina’s of op 
alle spreads tegelijk, met één enkele muisklik. 
Bekijk voorvertoningen van beschikbare over-
gangstypen en bestuur de richting en snelheid 
van uw overgangen voor uitvoer naar Flash 
(SWF-bestand) en PDF.

Uitgebreide knoppen
Bouw interactieve knoppen via het bijgewerk-
te deelvenster Knoppen. Ontwerp aangepaste 
knoppen of selecteer een knop in de geïnte-
greerde knoppenbibliotheek. Maak knoppen 
waarmee u kunt navigeren binnen een dyna-
misch document, een film start of een geluid 
afspeelt.

Herontworpen deelvenster Hyperlinks
In het herontworpen deelvenster Hyperlinks 
maakt u eenvoudig hyperlinks die navigeren 
naar externe URL’s, een koppeling tot stand 
brengen naar bestanden met aanvullende in-
formatie, een e-mailclient starten of naar een 
pagina of sectie van een pagina springen bin-
nen hetzelfde of zelfs een ander document. 
Controleer uw hyperlinks rechtstreeks in In-
Design CS4 zonder dat het document hoeft te 
worden geëxporteerd naar een PDF- of SWF-
bestand om het te testen.

Exporteren naar Flash (SWF)
Maak dynamische inhoud zonder dat u hoeft 
te werken in de authoring-omgeving van 
Adobe Flash. Exporteer SWF-bestanden recht-
streeks vanuit InDesign, compleet met pagina-
overgangen, interactieve knoppen, rollovers 
en hyperlinks.

Exporteren naar Flash (XFL)
Exporteer uw InDesign-document in de nieu-
we XFL-bestandsindeling, zodat het document 
kan worden geopend in Adobe Flash® CS4 
Professional. Maak gebruik van de Flash autho-
ring-omgeving om video, audio, animatie en 
complexe interactiviteit toe te voegen.

Uitbreidingen van interactieve PDF-
documenten
Maak interactieve PDF-documenten door SWF-
bestanden, Quicktime-films en geluidsbestan-
den toe te voegen aan uw pagina-layouts. 
Maak interactieve knoppen, pas paginaover-
gangen toe en sluit hyperlinks, kruisverwijzin-
gen en bladwijzers in om een allesomvattende 
ervaring te creëren.

Integratie met Adobe Bridge CS4
Afbeeldingen en InDesign-documenten, 
sjablonen en fragmenten zoeken, indelen, 
labelen en voorvertonen in Adobe Bridge. 
Elementen eenvoudig en efficiënt slepen en 
neerzetten vanuit Bridge in layouts. Zoeken 
naar bestanden met behulp van metagege-
vens die sleutelwoorden, lettertypen, kleuren, 
etc. specificeren.

InDesign Markup Language (IDML)
Met InDesign Markup Language, een op XML 
gebaseerde bestandsindeling, kunnen ontwik-
kelaars InDesign-documenten samenvoegen 
en loskoppelen met behulp van standaard 
XML-gereedschappen en zonder dat ze INDD-
bestanden hoeven te openen.

Verbeteringen aan toewijzingen
Nieuwe toewijzingsbewerkingen in InCopy-
workflows zijn nu beschikbaar voor niet-opge-
slagen InDesign-documenten.

Adobe Services
Adobe community help - Snel hulp krijgen 
van de grootste talentenpool die er bestaat, 
via doelgerichte zoekopdrachten.
ConnectNow - Samenwerken met klanten, col-
lega’s en leveranciers, door uw desktop te del-
en, zodat u snel groepsreviews kunt voltooien 
en uw werk eenvoudig kunt tonen.
Adobe kuler deelvenster - Kleuren ont-
dekken, maken en delen met Adobe kuler, een 
webtoepassing voor het experimenteren met 
kleur en het delen van thema’s met de online 
kuler gemeenschap.

Verbeteringen aan de aangepaste werk-
ruimte
Selecteer een op taken gebaseerde werkruimte 
waarmee uw scherm overzichtelijk wordt inge-
deeld en waarmee alleen de menuopdrachten 
en deelvensters worden weergegeven die het 
beste aansluiten op de taak die u wilt uitvoe-
ren. Pas uw eigen menu’s en werkruimten aan 
die kunnen worden gedeeld en opgeslagen. 

Gelabelde documenten
Werk in meerdere documenten en beheer 
deze door te bladeren door gelabelde, open 
documenten om het document te zoeken dat 
u nodig hebt, zonder dat u elk document af-
zonderlijk hoeft te maximaliseren.

N-up-weergave
Bekijk meerdere documenten in een enkel 
venster, zodat u de inhoud kunt vergelijken en 
objecten kunt slepen tussen verschillende do-
cumenten. Schakel met behulp van een knop 
tussen uw weergaven: naast elkaar, boven en 
onder, of op welke manier u ook maar wenst.

Toepassingskader (Mac OS)
Gebruikers van Mac OS hebben de optie om in 
een enkel venster met documenten en deel-
vensters te werken. Verplaats het venster of 
pas de grootte aan, zonder dat deelvensters of 
andere geopende documenten ontoeganke-
lijk worden.

Toepassingsbalk
Schakel via een nieuwe besturingsknop in de 
menubalk naar een nieuwe werkruimte, wij-
zig de weergave van een document, voer een 
zoekopdracht uit of open snel elementen zoals 
Adobe Bridge CS4.

Reactieve deelvensters
Sleep verwante inhoud van een deelvenster 
naar een ander deelvenster zonder dat u eerst 
het ontvangende deelvenster opent. Sleep bij-
voorbeeld een staal uit het deelvenster Stalen 
naar het deelvenster Kleur zonder dit eerst te 
openen.

Meer knoppen voor stapsgewijs  
verhogen/verlagen
Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om 
waarden in te stellen voor alinea- en tekenstij-
len, indelingen voor zoeken/wijzigen, object-
stijlen, objecthoekopties en nog veel meer.

Positionering van dialoogvensters
Dialoogvensters worden op dezelfde scherm-
positie geopend als waarop ze werden geslo-
ten.

Ondersteuning voor het schuifwieltje 
van de muis
Navigeer door documentpagina’s met het 
bladerwiel van de muis. Hoe langer u de muis 
boven of onder aan het toepassingsvenster 
houdt, hoe sneller de pagina’s schuiven.

Extra sterk zoomen
Met het Handje kunt u uitzoomen door de 
muisknop ingedrukt te houden. Als u de muis-
knop ingedrukt houdt, kunt u de zoomgebied-
markering verplaatsen over pagina’s. Als u de 
muisknop loslaat, keert de weergave terug 
naar het oorspronkelijke zoomniveau op uw 
nieuwe locatie. Vergroot of verklein de grootte 
van de zoomgebiedmarkering met pijl-om-
hoog en pijl-omlaag of met het schuifwieltje 
op de muis.

Meerdere paginaformaten
U kunt verschillende paginaformaten defini-
eren voor de pagina’s in een document. Dit is 
vooral handig als u met verwante ontwerpen 
in één bestand werkt. U kunt bijvoorbeeld pa-
gina’s voor visitekaartjes, briefkaarten, brief-
hoofden en enveloppen opslaan in één docu-
ment.

Het nieuwe deelvenster Lagen
Het nieuwe deelvenster Lagen in InDesign lijkt 
nu meer op het deelvenster Lagen in Illustra-
tor. Elke laag heeft een driehoekje dat kan wor-
den uitgevouwen om de objecten en de sta-
pelvolgorde van de objecten op die laag weer 
te geven voor de actieve spread.

Aangepaste paginaformaten
U kunt aangepaste paginaformaten instellen 
in het dialoogvenster Aangepast paginafor-
maat wanneer u een document maakt, zodat 
u geen tekstbestand meer hoeft te bewerken 
om aangepaste paginaformaten te maken.

Woordenboekverbeteringen
InDesign ondersteunt de open-source Hun-
spell-woordenboeken voor de meeste talen 
voor spellingcontrole en woordafbreking. 
Deze woordenboeken worden naast de be-
staande Proximity- en WinSoft-woordenboe-
ken gebruikt.

Vereenvoudigde transformaties
InDesign bevat meerdere nieuwe selectie- en 
transformatiefuncties waarmee u objecten ge-
makkelijker kunt bewerken.

Inhoudgrijper
De inhoudgrijper wordt weergegeven als een 
cirkel wanneer u het gereedschap Selecteren 
op een afbeelding plaatst. Deze functie ver-
vangt in feite het gereedschap Positie dat niet 
meer voorkomt in InDesign CS5.

Functionaliteit van dubbelklikken
Wanneer u nu dubbelklikt in een afbeeldings-
kader, wordt de inhoud in het kader geselec-
teerd. Wanneer u dubbelklikt op een item in 
een groep, wordt het desbetreffende item ge-
selecteerd. U beschikt nu dus over een snelle, 
consistente wijze om afbeeldingskaders en 
groepen te selecteren.

Kaderranden markeren
InDesign tekent nu tijdelijke kaderranden 
wanneer u het gereedschap Selecteren boven 
items op een pagina houdt. Deze feedback is 
vooral handig wanneer u in de modus Voorver-
toning werkt of wanneer Kaderranden verber-
gen is geselecteerd.

Paden en punten markeren
Wanneer u het gereedschap Direct Selecteren 
boven een pagina-item plaatst, worden het 
pad en de padpunten weergegeven. Zo kunt u 
het padpunt dat u wilt bewerken, gemakkelij-
ker weergeven.

Roteren
Net als in Illustrator hoeft u niet over te scha-
kelen naar het gereedschap Roteren om een 
geselecteerd pagina-item te roteren. Met het 
gereedschap Selecteren kunt u de aanwijzer 
gewoon net buiten een hoekgreep plaatsen 
en slepen om het item te roteren. 

Meerdere geselecteerde items transfor-
meren
Het is niet meer nodig om meerdere items 
te groeperen voordat u deze kunt vergroten, 
verkleinen, schalen of roteren met het gereed-
schap Selecteren. U selecteert gewoon de 
items die u wilt transformeren en er verschijnt 
dan een transformatiekader rond de geselec-
teerde items.

Actieve beeldopbouw
In InDesign CS5 wordt het scherm vernieuwd 
terwijl u inhoud sleept. In vorige versies van 
InDesign moest u pauzeren voordat u ging 
slepen om te zien hoe het scherm werd ver-
nieuwd.

De voorkeur geven aan het geselecteer-
de object
Als u een van meerdere overlappende pagina-
items selecteert en begint te slepen, blijft het 
geselecteerde object geselecteerd. Als u een 
ander item wilt selecteren, klikt u gewoon op 
een gedeelte van het andere item dat het mo-
menteel geselecteerde item niet overlapt of 
doorkruist.

Actief verdelen
Wanneer u meerdere geselecteerde objec-
ten transformeert, kunt u in InDesign CS5 de 
grootte van de ruimte tussen de geselecteerde 
objecten proportioneel wijzigen. U hoeft niet 
meer het formaat van de items zelf te wijzigen. 

De transformatiegereedschappen op-
nieuw rangschikken
De gereedschappen Roteren, Schalen en 
Schuintrekken staan onder het gereedschap 
Vrije transformatie in de gereedschapsset. U 
kunt objecten roteren, vergroten, verkleinen 
en schalen zonder het gereedschap Selecteren 
uit te hoeven schakelen.

Het gereedschap Tussenruimte
Met het gereedschap Tussenruimte kunt u snel 
de tussenruimte tussen twee of meer items 
aanpassen. Zo kunt u de witruimte rechtstreeks 
bewerken en in één stap uw layout aanpassen. 

Verankerde objecten slepen en neerzet-
ten
U kunt nu een bestaand object naar een tekst-
kader slepen om het object te verankeren. 
Sleep het blauwe vakje naast de rechterboven-
hoek naar de positie waarop u het object wilt 
verankeren.

Verticale uitvulling in niet-rechthoekige 
kaders
In vorige versies van InDesign werden instel-
lingen voor verticale uitvulling genegeerd als 
u een niet-rechthoekig tekstkader toepaste. In 
InDesign CS5 kunt u zowel verticale uitvulling 
als hoekeffecten en andere onregelmatig ge-
vormde kaders toepassen.

Actieve hoekeffecten
Klik op het gele vierkantje naast de rechterbo-
venhoek van een geselecteerd kader om hoek-
effecten toe te passen op rechthoekige kaders. 
Bovendien kunt u nu een ander hoekeffect en 
een andere hoekstraal toepassen op elke hoek. 

Stalen in het regelpaneel
In het regelpaneel kunt u stalen rechtstreeks 
toepassen op objecten. Selecteer een object 
en kies het staal in het menu Vulling of Lijn in 
het regelpaneel. U kunt ook het staal dat mo-
menteel wordt weergegeven in het regelpa-
neel, slepen en toepassen op andere objecten. 

Rasters beter plaatsen
Wanneer u meerdere bestanden wilt plaatsen, 
begint u gewoon te slepen en wijzigt u het 
aantal kolommen en rijen in de geplaatste af-
beeldingen met de pijltoetsen.

Passend maken
Selecteer de optie Passend maken om het for-
maat van de afbeelding automatisch aan te 
passen wanneer u de grootte van het kader 
wijzigt. 

Meerdere kaders tekenen in een raster
Wanneer u gereedschappen voor het vormen 
van kaders gebruikt, zoals het gereedschap 
Rechthoek of Tekst, kunt u op de pijltoetsen 
drukken om kaders met evenredige tussen-
ruimten te maken.

Objecten in een raster dupliceren
U kunt een raster met objecten maken terwijl u 
een kopie van het geselecteerde object sleept. 

Actieve bijschriften van metagegevens
U kunt in InDesign CS5 op een aantal verschil-
lende manieren bijschriften genereren op ba-
sis van de metagegevens van afbeeldingen.

Het nummer van de beginpagina  
opgeven
Als u een document maakt in InDesign CS5, 
kunt u opgeven welk paginanummer de eerste 
pagina krijgt. 

Origineel bewerken voor meerdere gese-
lecteerde items
U kunt de opdracht Origineel bewerken kiezen 
om meerdere afbeeldingen te openen in hun 
respectievelijke toepassingen. 

Nieuwe opties om objecten te  
vergrendelen
U kunt nu Object > Vergrendelen of Object > 
Alles op spread ontgrendelen kiezen om ob-
jecten te vergrendelen en te ontgrendelen. U 
kunt een vergrendeld object ook ontgrende-
len door op het pictogram met het hangslot te 
klikken.

Bestandsextensies opnieuw koppelen
U kunt bestanden opnieuw koppelen op basis 
van de bestandsextensie. U kunt bijvoorbeeld 
een groep JPEG-bestanden vervangen door 
TIFF-bestanden.

Objecten verbergen
U kunt nu Object >Verbergen kiezen om ob-
jecten op de pagina te verbergen. Verborgen 
objecten worden niet afgedrukt of geëxpor-
teerd en kunnen niet worden geselecteerd. 

Voorvertoningsinstellingen worden ont-
houden
InDesign onthoudt nu of de optie Voorverto-
ning in een dialoogvenster is ingeschakeld 
wanneer u het programma afsluit en weer 
start.

Plaatscursor tijdens slepen vanuit Adobe 
Bridge
Wanneer in vorige versies door slepen een 
afbeelding vanuit Adobe Bridge of van het 
bureaublad op de pagina werd geplaatst, ont-
stond een kader van dezelfde grootte als de af-
beelding. In InDesign CS5 wordt bij deze actie 
de plaatscursor geladen, zodat u een kader van 
proportionele afmetingen rond de afbeelding 
kunt slepen.

CMYK-waarden afronden op hele  
getallen
In het deelvenster Kleuren worden de waar-
den voor de CMYK-regelaars afgerond op de 
dichtstbijliggende hele waarde.

Alle hulplijnen verwijderen
De nieuwe opdracht Alle hulplijnen op spread 
verwijderen staat in het menu Weergave > Ras-
ters en hulplijnen.

Vouwmarkeringen
Als u snijtekens selecteert tijdens het afdruk-
ken van spreads, worden vouwmarkeringen 
afgedrukt als ononderbroken lijnen.

Verbeteringen voor PDF
Er is nu ondersteuning voor PDF/X-4:2010 toe-
gevoegd. PDF/X-4:2010 is identiek aan de eer-
dere PDF/X-4:2008, behalve dat PDF/X-4:2010 
soepeler omgaat met bepaalde beperkingen 
voor de manier waarop lagen in de PDF kun-
nen worden gespecificeerd. Dankzij deze wijzi-
ging kan InDesign CS5.5 meerdere lagen in de 
geëxporteerde PDF creëren en is er compatibi-
liteit met PDF 1.6. Behalve ondersteuning voor 
lagen staat PDF 1.6 ook JPEG2000-compressie 
toe als een optie voor de afbeeldingen in kleur 
en grijswaarden.

Alinea’s die zich uitstrekken over meer-
dere kolommen of die kolommen splitsen
In InDesign CS5 kan een alinea zich uitstrek-
ken over meerdere kolommen zonder dat er 
afzonderlijke tekstkaders ontstaan. U kunt een 
alinea ook opsplitsen in meerdere kolommen 
in hetzelfde tekstkader. 

Bij vorige houden
Het dialoogvenster Opties bijeenhouden be-
vat nu de optie Bij vorige houden die de eerste 
regel van de huidige alinea bij de laatste regel 
van de voorgaande alinea houdt.

Uitgebalanceerde kolommen
Kies de instelling Kolommen uitbalanceren in 
het dialoogvenster Opties tekstkader om de 
tekst automatisch uit te balanceren over de 
kolommen in een tekstkader met meerdere 
kolommen.

Verticale uitvulling in niet-rechthoekige 
kaders
In vorige versies van InDesign werden instel-
lingen voor verticale uitvulling genegeerd als 
u een niet-rechthoekig tekstkader toepaste. In 
InDesign CS5 kunt u zowel verticale uitvulling 
als hoekeffecten en andere onregelmatig ge-
vormde kaders toepassen.

Nieuw standaardlettertype
Het standaardlettertype is gewijzigd van 
Times (Mac) en Times New Roman (Windows) 
in de platformonafhankelijke OpenType-versie 
van Minion Pro Regular.

Gekoppelde artikelen
Met gekoppelde artikelen kunt u in Adobe In-
Design CS5.5 gemakkelijker meerdere versies 
van hetzelfde artikel of van dezelfde tekstin-
houd beheren in een document.

Locatie van het venster Artikeleditor 
wordt onthouden
Wanneer u een venster van de Artikeleditor 
sluit en weer opent, wordt de vorige breedte, 
hoogte en locatie van dit venster opnieuw 
weergegeven. 

Tekstwijzigingen bijhouden
Wanneer de functie Tekstwijzigingen bijhou-
den is ingeschakeld, worden de wijzigingen 
bijgehouden die elke gebruiker in de tekst 
aanbrengt. In het deelvenster Wijzigingen bij-
houden kunt u wijzigingen in het document 
accepteren en afwijzen

Met documenten geïnstalleerde letter-
typen
Alle lettertypen in een map Document Fonts 
die zich op dezelfde locatie bevindt als een 
InDesign-document zijn beschikbaar wanneer 
het document wordt geopend. 

Integratie met Buzzword
Buzzword is een op het web gebaseerde tekst-
editor waarin gebruikers tekstbestanden op 
een webserver kunnen maken en opslaan. In 
InDesign CS5 kunt u tekst uit Buzzword-docu-
menten importeren en exporteren.

FLV en MP3 importeren
U kunt videobestanden in de Flash Video-
indeling (.flv en .f4v), in H.264 gecodeerde 
bestanden (bijvoorbeeld MP4-bestanden) en 
SWF-bestanden importeren. U kunt audiobe-
standen in de MP3-indeling importeren.

Het deelvenster Media
In het deelvenster Media kunt u vanuit InDe-
sign rechtstreeks een voorvertoning weerge-
ven van SWF-, FLV-, F4V-, MP4- en MP3-bestan-
den. In geval van FLV-, F4V- en MP4-bestanden 
kunt u een willekeurig frame in de video kiezen 
als plaatsaanduiding. U kunt kiezen over welke 
besturingselementen voor het afspelen van vi-
deo gebruikers van interactieve documenten 
kunnen beschikken.

Bewegingsvoorinstellingen
In het deelvenster Animatie kunt u een bewe-
gingsvoorinstelling toewijzen aan elk pagina-
item en zo snel een animatie maken. Dit zijn 
dezelfde bewegingsvoorinstellingen als in 
Adobe Flash CS5 Professional.

Het deelvenster Animatie
Gebruik het deelvenster Animatie om anima-
ties te maken of te bewerken. U kunt onder-
steunde animatiekenmerken bewerken, zoals 
positie, schaal, rotatie en dekking.

Het deelvenster Timing
In het deelvenster Timing kunt u de volgorde 
wijzigen waarin geanimeerde objecten wor-
den afgespeeld.  

Het deelvenster Objectstatussen
In het deelvenster Objectstatussen kunt u 
meerdere versies van een object maken.

Het deelvenster Voorvertoning
U kunt in het deelvenster Voorvertoning van 
InDesign een voorvertoning weergeven van 
de interactiviteit en animatie van de actieve 
selectie, de huidige spread of het volledige do-
cument.

Pixels als maateenheid
U kunt pixels nu instellen als maateenheid. 

URL’s omzetten in hyperlinks
Kies URL’s omzetten in hyperlink om de huidi-
ge selectie of het huidige artikel of document 
te doorzoeken op URL-tekenreeksen en deze 
om te zetten in hyperlinks. 

Verbeterd exporteren naar Flash Player
Tijdens het exporteren van SWF-bestanden 
kunnen nu ook animatie, video, audio en exter-
ne rollovers worden geëxporteerd. Bovendien 
kunt u verschillende nieuwe opties gebruiken 
om het uiteindelijke SWF-uitvoerbestand te 
bepalen.

Verbeterd exporteren naar Flash  
Professional
InDesign CS5 exporteert naar de FLA- in plaats 
van naar de XFL-indeling om het bestand te 
kunnen bewerken in Flash Professional. FLA-
exportopties ondersteunen veelzijdige media-
inhoud en kunnen tekst op meer manieren 
verwerken.

Verbeterd exporteren naar interactieve 
PDF-bestanden
InDesign CS5 beschikt over aparte opdrachten 
voor het exporteren van afdrukken en interac-
tieve PDF-bestanden.

Verbeterde XHTML-export
Door te exporteren naar XHTML kunt u inhoud 
uit een InDesign-document extraheren en 
deze doorgeven aan een webontwikkelaar die 
de inhoud weer kan gebruiken in een webtoe-
passing, zoals Dreamweaver.

Verbeterd exporteren van JPEG-bestan-
den
Het dialoogvenster JPEG exporteren bevat en-
kele nieuwe opties. Zo kunt u nu de kleurruim-
te bepalen, de afloopinstellingen van het do-
cument gebruiken en overdrukken simuleren. 

Verbeterde EPUB- en HTML-export
InDesign CS5.5 bevat een opnieuw ontwik-
kelde EPUB- en HTML-exportoplossing die ver-
schillende verbeteringen biedt voor de EPUB-
exportworkflow.
Algemene exportopties - Hiermee kunt u 
boekmarges definiëren en artikelvolgorde ge-
bruiken om de leesvolgorde te bepalen. 
Exportopties voor afbeeldingen - Hiermee 
kunt u de afbeeldingsresolutie in ppi, de af-
beeldingsgrootte en extra ondersteuning voor 
PNG-afbeeldingen instellen. Daarnaast kunt u 
de uitlijning en de ruimte vóór en na afbeeldin-
gen instellen en pagina-einden invoegen. 
Exportopties voor inhoud - Hiermee kunt 
u documenten onderbreken bij alineastijlen, 
voetnoten verbeteren en geforceerde regel-
einden verwijderen.
Audio- en videolabels in HTML - Geplaatste 
audio- en h.264-videobestanden worden in de 
HTML5-labels <audio> en <video> ingesloten. 
Steeds meer hardware- en softwarefabrikan-
ten bieden tegenwoordig ondersteuning voor 
HTML5-audio- en -videolabels.
Functies voor J-taal - Ondersteuning voor 
verticale tekst en Ruby-tekens.
Extra ondersteuning voor sublijsten - Sub-
lijsten op basis van de functies voor automa-
tische opsommingslijsten en automatische 
nummering van InDesign worden weergege-
ven als geneste geordende en ongeordende 
lijsten.
Kop- en voetteksten van tabellen - De kop- 
en voetteksten van tabellen worden naar EPUB 
en HTML geëxporteerd.
Inhoudsopgave - De InDesign-inhoudsop-
gave wordt in de EPUB-export opgenomen in 
plaats van het NCX-manifest.
Publicatiedatum - De metagegevenswaarde 
van de publicatiedatum wordt automatisch 
ingevoegd. Andere gegevens zoals auteur en 
trefwoorden die u via Bestand > Bestandsge-
gevens opgeeft, worden ook naar het EPUB-
bestand geëxporteerd.

Artikelen
Artikelen zijn een gemakkelijke manier om 
relaties tussen pagina-items te maken. Deze 
verbanden worden gebruikt om de inhoud te 
bepalen die naar EPUB, HTML of toegankelijke 
PDF’s moet worden geëxporteerd en om de 
volgorde van de inhoud vast te stellen.

Exportopties voor object
Exportopties voor object worden gebruikt 
om exportparameters op te geven. Deze pa-
rameters zijn vereist voor het exporteren naar 
verschillende indelingen zoals EPUB, HTML of 
toegankelijke PDF’s. Exportopties voor object 
worden op zowel tekst- en afbeeldingskaders 
als groepen toegepast. Exportopties voor ob-
ject worden gespecificeerd volgens individu-
ele objecten of groepen en kunnen algemene 
exportinstellingen overschrijven.

Stijlen toewijzen aan labels
De alinea- en tekenstijlen hebben een nieuwe 
subfunctie: Exportlabels. Met Exportlabels 
kunt u bepalen hoe tekst met InDesign-stijlen 
wordt gemarkeerd in HTML/EPUB of in de ge-
labelde PDF-uitvoer.

Integratie met Adobe Digital Publishing 
Suite
InDesign biedt de deelvensters Folio Builder 
en Overlay Creator voor het maken van inter-
actieve publicaties met uitgebreide ontwer-
pen voor tablets. U kunt deze deelvensters ge-
bruiken om digitale publicaties te maken, de 
zogenaamde folio’s.

Betere ondersteuning voor PDF-labels
Maak toegankelijke PDF’s voor Adobe Acro-
bat, Adobe Reader of andere software zoals 
schermlezers. InDesign voegt automatisch 
labels toe voor: Tabellen en geneste tabellen - 
Lijsten en geneste lijsten - Voetnoten - Hyper-
links

Paginaminiaturen
Met een nieuwe optie voor Bestandsafhan-
deling kunt u paginaminiaturen genereren 
voor meer dan alleen de eerste pagina van 
InDesign-bestanden.

Koppelingen in een InDesign-bestand 
weergeven vanuit Bridge
U kunt de koppelingen in een InDesign-docu-
ment weergeven vanuit Adobe Bridge, zonder 
het document te hoeven openen in InDesign. 
Stel bijvoorbeeld dat u de locatie van een af-
beelding bent vergeten, maar dat u nog wel 
weet dat u de afbeelding in een InDesign-do-
cument hebt geplaatst. Navigeer dan in Adobe 
Bridge naar het InDesign-bestand en geef de 
miniaturen weer van alle geplaatste bestanden 
in het geselecteerde InDesign-bestand.

Presentatiemodus
InDesign CS5 beschikt over een nieuwe 
schermmodus, de zogenaamde Presentatie-
modus. In de Presentatiemodus zijn het toe-
passingsmenu en alle deelvensters verborgen. 

Kleurlabels voor paginaminiaturen
U kunt nu in het deelvenster Pagina’s kleurla-
bels toewijzen aan de paginaminiaturen. 

Achtergrondtaken
Wanneer u grote documenten opslaat of deze 
exporteert naar PDF- of IDML-bestanden, kunt 
u aan het document blijven werken. 

Sneltoetsen voor snel overschakelen
U kunt tijdelijk van het actieve gereedschap 
overschakelen op een ander gereedschap 
door de desbetreffende sneltoets ingedrukt te 
houden.

Het deelvenster Gereedschaphints
In het deelvenster Gereedschaphints worden 
alle verborgen wijzigingstoetsen vermeld die 
beschikbaar zijn voor het momenteel geselec-
teerde gereedschap.

Voorvertoningsinstellingen worden ont-
houden
InDesign onthoudt nu of de optie Voorverto-
ning in een dialoogvenster is ingeschakeld 
wanneer u het programma afsluit en weer 
start.

Boekbestanden openen in Verkenner of 
Finder
In het menu van het deelvenster Boeken wordt 
een opdracht weergegeven waarmee u een 
document kunt weergeven in een Verkenner- 
of Finder-venster.

Zoomen vanuit dialoogvensters
U kunt nu de sneltoetsen gebruiken om in en 
uit te zoomen op een document wanneer een 
modaal dialoogvenster geopend is.

Meerdere koppelingen naar dezelfde 
bron samenvouwen
In InDesign worden koppelingen naar af-
beeldingen die vaker in een document zijn 
geplaatst, samengevouwen in één rij in het 
deelvenster Koppelingen. U kunt deze samen-
vouwfunctie nu uitschakelen met een nieuwe 
optie in het dialoogvenster Deelvensteropties.

Mini Bridge
Mini Bridge is een onderdeel van Adobe Bridge 
dat als deelvenster beschikbaar is in InDesign. 
U kunt via Mini Bridge door uw bestandssys-
teem navigeren en bestanden als miniaturen 
weergeven zonder dat u InDesign hoeft te ver-
laten. 

Verbeterde integratie met Adobe Bridge
InDesign CS5 en Adobe Bridge CS5 zijn op 
twee manieren beter geïntegreerd.

Geïntegreerde opmerkingen en revisie
CS-revisie is een online service waarmee u 
eenvoudig ontwerpen kunt uitwisselen op het 
web, zodat collega’s u feedback kunnen geven. 

http://bit.ly/hLSdvx
http://bit.ly/enmfYo
http://bit.ly/f2JL82
http://rufus.deuchler.net/

