Adobe FrameMaker 6.0
Možná jste ani nezaregistrovali, že firma Adobe má ještě jinou zlomovou
aplikaci než jsou PageMaker a InDesign. Ano je tomu tak. Dokonce se jedná již
o šestou verzi programu a ve stáji Adobe je o mnoho déle než InDesign.
V čem je tedy FrameMaker jiný?

Protože jsme o tomto produktu ve Fontu
ještě nepsali, půjde v tomto článku spíše
o zevrubné představení programu než
o test nových funkcí.
FrameMaker je řešení pro publikování
dlouhých a složitě strukturovaných dokumentů. Jestli jste byli při čtení manuálů
k produktům Adobe tak zvídaví jako já
a hledali jste, v čem jsou sázeny, našli jste
pravděpodobně, že ve FrameMakeru. Teď
už si snad rozumíme, co je to složitě strukturovaná publikace. Automatické poznámky pod čarou, odkazy, obsahy, indexy, to
vše FrameMaker hravě zvládá, nedělá chyby a nezastraší ho ani tisíce stran.
Jedná se o nástroj pro nejrůznější technická a naučná vydavatelství. Mezi přednosti
nové verze patří hlavně možnosti výstupu
pro různé účely.
Tisk
Pro tisk je tento program určen primárně.
Má samozřejmě výstup do PostScriptu. Do
PDF se výstup realizuje přes Distiller, který
je součástí instalace FrameMakeru.

Web
Podporován je výstup do HTML i XML,
včetně podpory Cascading Style Sheets.
K FrameMakeru se standardně dodává
program WebWorks společnosti Quadralay, který výstupní možnosti dále rozšiřuje
(například automatické vytvoření hyperlinkových odkazů z křížových odkazů v rámci
publikace).
CD-ROM
Jistě jste již také viděli nějaký manuál Adobe ve formátu PDF na CD-ROMu. FrameMaker umí do PDF automaticky vytvořit
bookmarky (hyperlinky) pro nadpisy a podnadpisy.
Sazba
Práce se sazbou je perfektně propracovaná, předlohy stran s automatickou generací záhlaví či zápatí, odstavcové a textové
styly jsou samozřejmostí.
Kromě běžné sazby nabízí FrameMaker
i propracovanou sazbu vzorců (matematická sazba). Výborná je též práce s tabulkami, tento program dokonce nabízí styly tabulek. Při práci s tabulkami je také možné
sdružovat buňky v rámci řádků i sloupců.
Skvělé je, že uvnitř tabulky můžete text
označovat i ve sloupcích a obsah tabulky
abecedně třídit.
Program existuje nejen pro platformy Windows a Mac OS, ale i pro UNIXové operační
systémy. Ač se jedná o nelokalizovanou
verzi programu, čeština v něm funguje
(včetně dialogových oken), problémy jsou
s ní však při exportu na Web. Cena programového balíku je pro náš trh stanovena na
43 140 Kč bez DPH.
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