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Vernieuwingen in
InDesign CS5.5 en
CS6.0

A
dobe heeft het voornemen om updates wat vaker uit te

geven. In dit hoofdstuk lees je welke vernieuwingen er zijn

geweest sinds de verschijning van CS5.0. In dit hoofdstuk

nemen we grofweg de verschillen door sinds versie 5.0 en bespre-

ken ook nieuwe toepassingen. Je kunt nu een document maken

dat je als tijdschrift uitgeeft en laat lezen op een tablet zoals een

iPad, Android-tablet of de nog te verschijnen Windows-tablet.

Daarnaast is er een wijziging op het gebied van PDF-formulieren:

die kunnen je nu binnen InDesign veel verder voorbereiden en

zelfs compleet maken.

Je leert in dit hoofdstuk:

De belangrijkste veranderingen sinds CS5.0, met verwijzingen naar de hoofdstuk-

ken waarin deze nader uitgelegd worden.
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Algemene verbeteringen

Eerst wat algemene zaken die altijd van pas kunnen komen. Of er een folder

gemaakt moet worden, poster, boekje of complex boeken: elk van deze verbe-

teringen kan van pas komen.

Export in IDML
Als je wilt of moet opslaan in een formaat dat compatible is met oudere versies

van InDesign, kun je een document opslaan als InDesign CS4 of later (IDML).

Dit formaat kan door InDesign CS4, CS5 en CS5.5 (en natuurlijk ook CS6) gele-

zen worden. Deze bestanden zijn klein en compact en kunnen er incidenteel

voor zorgen dat een probleembestand wordt gerepareerd. Een bestand dat

maakt dat InDesign vastloopt, kan soms nog geëxporteerd worden in het

formaat IDML om daarna als schoon document zonder problemen te worden

geopend in de huidige versie van InDesign.

Export naar grijswaarden PDF
Wanneer we een PDF moeten maken vanuit InDesign, kiezen we al een aantal

jaren voor exporteren. Nu is er een extra mogelijkheid om te exporteren naar

PDF met grijstonen. We moeten dan wel de standaard van PDF/x1a loslaten,

waarbij we bij Kleuromzetting kunnen kiezen voor Omzetten in doel. Zodra de

Hoofdstuk 1 – Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0
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Afbeelding 1.1 Exporteren naar een PDF met enkel nog grijswaarden:

simpeler kan niet.



PDF/x1a-standaard is losgelaten, kun je een grijswaardenprofiel gebruiken voor

het omzetten. Het is niet de mooiste manier van omzetten naar grijstonen,

maar wel de snelste. Hoofdstuk 18 gaat over het exporteren als PDF.

Regels bijeenhouden
Vanaf CS5 is het mogelijk subkolommen aan te maken in de tekst, maar soms

kwam tekst toch heel lelijk op de pagina, waarbij de laatste regels van een sub-

kolom niet goed bijeen gehouden werden. Nu functioneert het bijeenhouden

van regels (weduwen en wezen) ook goed in combinatie met deze optie. In

hoofdstuk 5 wordt deze techniek besproken.

Objecten hergebruiken
Er is een nieuwe methode om objecten te hergebruiken. Je kunt nu een tekst,

een afbeelding of een groep objecten hergebruiken met een koppeling naar

het origineel. Als je het originele object aanpast, worden de geplaatste kopieën

ook bijgewerkt. Lees meer hierover in hoofdstuk 7 over illustraties en andere

koppelingen. Als je deze techniek niet wilt gebruiken, vind je de pictogrammen

in de linkerbovenhoek van elk object misschien vervelend: je kunt ze uitzetten

in het menu Weergave, Extra’s, Koppelingsbadge verbergen (View, Extras,

Hide linkbadge). Wanneer objecten zijn herplaatst en gekoppeld, komen ze ook

weer extra terug in het deelvenster Koppelingen.

3
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Afbeelding 1.2 Een nieuw gereedschap zorgt voor nieuwe mogelijkheden:

teksten kunnen worden gekoppeld aan originele teksten en later worden bijge-

werkt. Let op de pictogrammen in de linkerbovenhoek van de kaders: updaten

gewenst.



Voor het goed gebruik van deze techniek is er een gereedschap bijgekomen:

Inhoud verzamelen (Content collector). In het deelvenster Koppelingen kun je

instellen hoeveel aspecten bij het bijwerken weer gelijkgetrokken moeten

worden. In hoofdstuk 7 over illustraties en koppelingen wordt dit gereedschap

uitgelegd.

Export naar PNG
Naast exporteren naar de indeling JPEG is nu exporteren naar PNG mogelijk.

Het heeft niet zo veel om het lijf, maar het is prettig als je al begonnen was

met Digital Publishing Suite: voor een kleine preview van een pagina is soms

een pictogram nodig in de indeling PNG. Fijn dat InDesign dat nu ook zelf kan

aanmaken.

Split window
Rechtsonder in het venster is een klein pictogram (twee grijze staande blokjes)

toegevoegd om de weergave van een document te splitsen in twee vensters.

Zo kun je in de linkerhelft werken op je stramien, terwijl je op de rechterhelft

naar de documentpagina’s kijkt. Wil je splitsen boven elkaar in plaats van naast

elkaar, dan is er nog steeds de optie om via het menu Venster, Schikken

(Window, Arrange) te kiezen voor een nieuw venster. Je moet die dan wel zelf

veranderen van maat en positie. Je kunt deze functie ook gebruiken om de

staande en liggende weergave voor tabletvormgeving (zie verderop) naast

elkaar te krijgen.

World Paragraph composer
Er was al een methode van werken met de Adobe Composer alinea versus de

Adobe Composer enkele regel. Daar zijn nu twee internationale varianten aan

toegevoegd: deze kunnen gebruikt worden bij het zetten van niet-westers

schrift, zoals Bengaals.

Hoofdstuk 1 – Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0
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Afbeelding 1.3 Nieuwe instellingen voor het afbreken en behandelen van

teksten.



01c Uitlijnen met referentieobject
Bij het uitlijnen van verschillende objecten kun je nu kiezen welk object richt-

punt is. Het werkt zoals in Adobe Illustrator: meerdere objecten aanklikken, tot

slot een van die objecten andermaal aanklikken en een uitlijnoptie kiezen, bij-

voorbeeld Bovenaan uitlijnen. Alle objecten lijnen dan uit ten opzichte van de

bovenkant van het laatst aangeklikte object.

Spellingscontrole Hunspell
In de Voorkeuren onder Woordenboek kun je instellen of je Proximity of

Hunspell wilt gebruiken Met Hunspell ben je niet beperkt tot de geïnstalleerde

talen en kun je elke taal toevoegen die je nodig hebt. Er is momenteel een

keuze uit negentig talen, de meest populaire zijn al geïnstalleerd. Kijk wel uit

als je gebruik hebt gemaakt van deze techniek en je moet nog exporteren als

IDML: voor versie CS5.0 is de ondersteuning voor Hunspell niet aanwezig. Dat

kan tekstverloop geven.

PantonePlus-bibliotheek
Er wordt een andere waaier meegeleverd om Pantone-kleuren te kiezen. De

kleuren hebben er een andere volgorde en er zijn nieuwe kleuren. Sommige

kleuren zijn lastiger te vinden omdat ze een andere plek hebben. De stan-

daardkleurweergave in het scherm is nu veel beter, ook zonder Voorvertoning

overdruk uit het menu Weergave. Maar vooral: wanneer je een Pantone-Plus-

kleur omzet naar CMYK, komt daar nu een andere hoeveelheid proceskleur uit

dan voorheen. Het is nog mogelijk om de oude waaier te installeren in de

nieuwe InDesign, maar dat zul je zelf moeten doen. In CS5 kregen was er altijd

eenzelfde uitkomst bij omzetting naar CMYK, tenzij je via het inktbeheer had

gekozen voor Lab-omzetting, zodat de omzetting afhankelijk werd van het aan

het document toegekende kleurprofiel. Nu krijg je een omzetting die hoort bij

ISO-gecertificeerd drukken volgens de 12647-norm. Meteen maar een tip voor

het gebruik van de nieuwe waaier: als je merkt dat een kleur als Pantone543

niet makkelijk in te typen is, zet dan nog een spatie achter de 3.

Menu Recente Fonts
In de Voorkeuren van InDesign is er in het menu Tekst de mogelijkheid voor

het tonen van recent gebruikte fonts. Dat helpt wel voor een snellere keuze,

maar als je dit niet wilt (bijvoorbeeld omdat je vaak met documenten van een

ander werkt), dan schakel je dit in de voorkeuren uit door het aantal op 0 te

zetten.

01d
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Interactieve PDF weer als losse pagina’s in plaats van spreads
Als we een interactieve PDF willen maken vanaf een document dat eerst werd

gebruikt om een afdruk-PDF mee te maken, zagen we dat de pagina’s altijd als

spread werden uitgerekend. Nu kunnen we weer kiezen voor losse pagina’s,

zodat het hergebruik van printontwerp naar interactieve documenten wat

gemakkelijker gaat.

Opties tekstkader om tekst passend te krijgen
Er zijn nieuwe opties voor een tekstkader. Een tekstkader kan zichzelf vergro-

ten om te zorgen dat alle tekst erin past en kan zich in twee kolommen opde-

len als de breedte toeneemt. Dat bevordert de leesbaarheid van tekst. Deze

opties bevinden zich beide in het menu Venster, Opties tekstkader (Window,

Textframe Options).

Hoofdstuk 1 – Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0
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Afbeelding 1.4 Je mag zelf kiezen of je recente fonts wel of niet wilt zien en

of de lijst alfabetisch gesorteerd moet worden. In de fontlijst vinden we boven-

aan de recent gebruikte fonts.



01e Primair tekstkader
Voorheen heette dit een stramientekstkader, nu een primair tekstkader. Het is

bijna hetzelfde, behalve dan dat het kader niet op slot staat. Bij het aanmaken

van een nieuw document kun je de keuze voor een primair tekstkader aan-

7
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Afbeelding 1.5 Nieuwe opties voor een tekstkader. Daarmee past een tekst-

kader zich aan de situatie aan.

Afbeelding 1.6 Primaire tekstkaders zijn op het stramien nog te herkennen

aan een eigen pictogram. Pas de voorkeuren voor tekst aan om ook lege

pagina’s weer automatisch te verwijderen.



vinken, wat direct op de eerste pagina al een tekstkader geeft waarin je tekst

kunt typen. Als dat kader volloopt met tekst, wordt automatisch een tweede of

volgende pagina toegevoegd waarin de tekst doorgaat. Hiermee ligt het pro-

gramma qua gedrag iets meer in de lijn van Microsoft’s Word, waar je ook

geen kaders hoeft te maken om te kunnen typen en waar automatisch nieuwe

pagina’s worden toegevoegd. Het automatisch verwijderen van lege pagina’s is

standaard niet geactiveerd: dat moet je handmatig doen in de Voorkeuren, bij

Tekst.

Primaire tekstkaders zijn op de basispagina te herkennen aan een eigen picto-

gram, waar je bovendien op kunt klikken voor omzetting naar een normaal

tekstkader. Primaire tekstkaders zijn de kaders die gebruikt worden om de

grote tekststroom in te laten lopen.

Verankeren van objecten
Een object kan eenvoudig verankerd worden aan een tekst via het blauwe

knopje dat in CS5.5 werd geïntroduceerd. Aan alles met een hoogte en breedte

(rechte lijnen dus uitgezonderd) kun je een object verankeren. Wanneer bij-

behorende tekst langer of korter wordt, zal het object altijd bij het juiste tekst-

gedeelte blijven staan. Bij het maken van ePub-documenten was het altijd een

gedoe om kaders te plakken in de tekst, om daarna dan weer als verankerd

object naast de tekst te plaatsen.

01g

Hoofdstuk 1 – Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0
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Afbeelding 1.7 Objecten verankeren aan de tekst, zodat ze meelopen met

die tekst.



ePub-verbeteringen

ePubs zijn digitale boeken die gelezen kunnen worden op eReaders, smart-

phones en tablets. De interne structuur is gebaseerd op HTML (met beperkte

vormgevingsmogelijkheden) en iedereen kan zelf dit soort bestanden uitgeven,

zonder bemoeienis van Apple of Adobe. De bestanden die je hiermee maakt

zijn vrij licht. Het maken van dit soort bestanden gaat steeds beter.

ePub-exportopties koppelen aan tags
Sinds CS5.5 kun je elke alineastijl en tekenstijl verbinden aan een HTML-tag. Zo

kunnen koppen ingesteld worden als bijvoorbeeld H1, en stijlen zoals cursief

worden verbonden aan klassen. Enige kennis van de werking van HTML en CSS

is aanbevolen.

01h Deelvenster Artikelen
Als er meerdere losse objecten zijn in een document (typisch wanneer een

document eerst gemaakt was voor afdrukken), is het nu via het menu Venster,

Artikelen (Window, Articles) eenvoudiger om hiervan een goede start te

maken voor ePub, waarin de volgorde van alle teksten helemaal naar wens is.

Losse teksten mogen dus losse teksten blijven, maar komen toch in de juiste

volgorde in het ePub terecht.

9
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Afbeelding 1.8 Bij het maken van ePubs is het wat eenvoudiger om namen

van alineastijlen te verbinden aan HTML-tags.



01i ePub nieuwe standaard
Adobe doet een poging om de internationale standaard voor ePubs verder te

ontwikkelen in de richting van vloeibare lay-out. De vormgeving van een ePub

zoals die verschijnt in een tablet kan hiermee beter aangestuurd worden. Of de

toekomstige eReaders hiermee overweg kunnen, moeten we nog afwachten.

ePub-omslag eenvoudiger
Voorheen moesten we de omslag voor een ePub instellen door de productie

met boekbestanden op te zetten. Sinds CS5.5 kunnen we zelf een aparte JPEG-

afbeelding aanwijzen die moet dienen als omslagfoto waarmee het document

op de boekenplank in bijvoorbeeld iBooks te herkennen is.

Maak gebruik van meerdere CSS-bestanden
Om een ePub er goed uit te laten zien, moeten we werken met een CSS-bestand.

In zo’n bestand staan alle regels voor het uiterlijk van de platte tekst, de koppen

enzovoorts. We kunnen nu een CSS-bestand gebruiken voor de typografie en een

voor de lay-out of de kleuren.

Hoofdstuk 1 – Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0
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Afbeelding 1.9 In het deelvenster Artikelen kunnen afbeeldingen en tekstka-

ders gesleept worden. Daarmee wordt de volgorde gestuurd waarin deze voor-

komen in een ePub-document.



Vormgeving voor tablets

De route die Adobe heeft uitgestippeld bij de toekomst van InDesign gaat sterk

in de richting van het vormgeven voor tablets. Natuurlijk komt er wel eens een

nieuwe functie bij die voor andere toepassingen is te gebruiken (zie hierbo-

ven), maar veel nieuwigheden zijn te vinden op het vlak van tablets. Je kunt nu

bladen maken met een mooie vormgeving en volop interactiviteit, al hoort

daar wel een apart prijskaartje bij. Adobe heeft voor CS5 en CS5.5 plugins

beschikbaar gesteld om ontwerpen te maken voor tablets en in CS6 zitten die

er gratis bij. Maar het officieel publiceren heeft zijn eigen prijskaartje. Zie daar-

voor het digitale bonushoofdstuk over Digital Publishing Suite.

Exporteren naar tablet
Je vindt nu onder het menu Venster een deelvenster FolioBuilder en Folio

Overlays en in het menu Bestand een opdracht Voorvertoning van Folio (Folio

Preview). Daarmee kun je een digitale productie samenstellen en met de voor-

vertoning kun je deze testen op de computer. Overigens kunnen we die voor-

vertoning ook opvragen via de twee vensters voor folio’s. Je kunt zelfs een

voorvertoning direct op een iPad laten maken: dat test nog wel het prettigst. Er

komen steeds meer mogelijkheden bij voor het ontwerpen voor tablet. Daar-

naast worden er extra mogelijkheden beschikbaar gesteld, maar die zijn niet

binnen InDesign te vinden, maar pas bij het publiceren (delen met Facebook-

vrienden, maken van bladwijzers).

Alternatieve lay-out
Als je al iets had gemaakt met de vorige versie van de DPS-plugin, kon je wel

merken dat het een hoop werk was om op een iPad een staande en liggende
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Afbeelding 1.10 Alternatieve lay-out voor staande en liggende pagina’s.



weergave te maken voor een publicatie. Als je de lezers de mogelijkheid wil

bieden om het tablet te kantelen in de favoriete stand, was het een hoop extra

werk om naast een horizontale ook nog een verticale lay-out te maken. Nu is

dat een stuk eenvoudiger geworden, omdat het binnen één InDesign-docu-

ment kan, met ook nog een koppeling tussen de illustraties en teksten. Dus als

in de aanvankelijke horizontale stand een tekst of illustratie gewijzigd wordt,

kan deze snel en automatisch worden bijgewerkt in de verticale stand.

Elastieken ontwerp
Er is een nieuw fenomeen binnengeslopen in DTP-land: niet weten wat het

paginaformaat is. Voor DTP klinkt dat wat vreemd, want je hebt altijd wel

vooraf een instructie gekregen of vastgesteld over het te gebruiken paginafor-

maat. Bij uitzondering wordt een advertentie nog wel eens aangepast van een

A4-formaat naar een wat breder of kleiner formaat, als het blad in kwestie dat

nodig heeft. Maar omdat we tegenwoordig in InDesign ook kunnen ontwerpen

voor het beeldscherm, wordt het belangrijk om te erkennen dat we niet weten

op wat voor beeldscherm de lezer onze publicatie bekijkt. Er zijn tegenwoordig

veel apparaten met een eigen resolutie.

Als het beeldscherm de ene keer wat vierkanter is dan de andere keer: wat

mag dat dan voor gevolgen hebben voor het ontwerp? Mogen objecten mee-

schuiven in de breedte? Mogen ze zelf ook meer ruimte (breedte) innemen?

Moet de linkerbovenhoek van een logo altijd juist gefixeerd staan in de linker-

bovenhoek van het scherm? Dat zijn nieuwe keuzes. Deze keuzes maak je door

de pagina in te stellen met het gereedschap Pagina; in het regelpaneel staat

dan een aantal opties. Ook is er een deelvenster Vloeiende layout (Liquid

Design) om gedetailleerde instellingen te maken per object. In de toekomst

wordt vloeiende lay-out nog belangrijker, dus het misschien goed om hier

alvast aan te wennen.

Hoofdstuk 1 – Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0
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Afbeelding 1.11 Een nieuw deelvenster om in te stellen hoe je objecten zich

aanpassen aan een groter of kleiner wordende pagina.



PDF-formulieren

We konden in CS5 al exporteren naar interactieve PDF. Dat kan nog steeds,

maar het deelvenster Knoppen is nu hernoemd tot Knoppen en formulieren

(Buttons and Forms). De formulieropties zijn letterlijk dezelfde opties als in

Acrobat. Veel ontwerpers zien die over het hoofd, maar nu zijn ze zichtbaarder

en toegankelijker. Je kunt dus een formulier ontwerpen met invulvakken, kruis-

vakjes en keuzerondjes, keuzelijsten en verzendknoppen. Vrij compleet, en

alles binnen InDesign te regelen. Natuurlijk zijn er nog wel wat zaken die wel in

Acrobat en niet in InDesign ingesteld kunnen worden, maar de basis kun je

alvast maken in InDesign. In dit boek leggen we ook uit hoe het dan verder

gaat met het verzenden van een formulier en het digitaal verzamelen van de

ingevulde gegevens.
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Afbeelding 1.12 Ook voor het maken van invulbare formulieren kunnen we

nu bij InDesign terecht.
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