
Software CARAT
Program CARAT został stworzony jako 
kompleksowe narzędzie do sprzeda-
ży mebli kuchennych. Jest to program, 
który umożliwia szczegółowe monitoro-
wanie wymagań klienta w czasie całego 
cyklu handlowego – od projektu, przez 
ofertę, zamówienie i fakturę, aż po ewen-
tualne reklamacje. Niezwykle istotnym 
elementem pomocniczym są doskonale 
opracowane katalogi mebli kuchennych, 
sprzętów AGD i akcesoriów, w tym ró-
wież biblioteka znanego już na polskim 
rynku producenta niemieckich kuchni 
Hofemeier.

CARAT – recepta na sukces
Cel każdego studia kuchennego to nie 
tylko znalezienie klienta, ale przede 
wszystkim przekonanie go do finaliza-
cji umowy. Klienci są jednak „narodem“ 
niezdyscyplinowanym, zmiennym, potra-
fiącym umiejętnie poruszać się w zalewie 
ofert, reklam i propozycji. Sprzedawca 
musi się porządnie nagimnastykować, 
by odnieść sukces w tym nieustającym 
wyścigu o klienta. Jaka jest zatem re-
cepta na sukces? Odróżnienie się o in-
nych, przeciętnych firm. A program Carat 
oferuje właśnie taką możliwość.

Wersja demonstracyjna
Dla każdego zainteresowanego studia 
kuchennego dostępna jest pełna, bez-
płatna wersja demonstracyjna programu 
CARAT z aktualnymi katalogami wybra-
nych producentów.

Wspieramy naszych klientów.
Ich sukces jest naszym sukcesem.
Dystrybutorem oprogramowania CARAT 
na rynek Polski, Czech i Słowacji jest 
czeska firma Technodat Develop, s.r.o. 
będąca częścią holdingu TECHNODAT.
Wchodząc na polski rynek zadbaliśmy 
o wsparcie techniczne i hotline dla na-
szych klientów. Zapewniamy polskoję-
zyczny support nie tylko z naszej siedziby 
w Zlinie na Morawach, ale także bezpo-
średnio z Warszawy. Kładziemy ogromny 
nacisk na jakość naszych usług. Nasz cel 
to utrzymanie software CARAT w czołów-
ce programów do projektowania wnętrz.

Technodat Develop, s.r.o.
Tr. T. Bati 3295
760 01 Zlin, Republika Czeska
mobil PL: +48 601 091 143
mobil CZ: +420 739 583 899
telefon CZ: +420 571 894 330
skype: hotline_carat_pl
e-mail: carat@technodat.cz
www.kuchnie-carat.pl

Oprogramowanie
do kompleksowego opracowania projektów wnętrz
W dzisiejszej dobie high-technologii sukces jest wynikiem szybkiej i efektywnej pracy z in-
formacjami. Każdy może uzyskać informacje, ale nie każdy potrafi maksymalnie wykorzy-
stać ich potencjał. Niemiecka firma CARAT, producent oprogramowania do kompleksowego 
projektowania wnętrz z ponad 25 letnią tradycją, bardzo progresywnie wdraża nowoczesne 
rozwiązania technologiczne odpowiadające wysokim wymaganiom naszych czasów. 

ŁATWOŚĆ I PRECYZJA
 Prosta obsługa i intuicyjne sterowa– 

 nie, przejrzyste i szybkie wprowadza– 
 nie zmian
 Interaktywna współpraca z klientem

WSPARCIE EFEKTYWNOŚCI 
EKONOMICZNEJ FIRMY
 Kalkulacja cenowa z podglądem zysku 

 przygotowana automatycznie w czasie 
 planowania kuchni
 Redukcja reklamacji dzięki elektro– 

 nicznym zamówieniom

FOTOREALIZM
 Wizualizacje realistyczne i art
 Diashow i wideo pomieszczenia

DOSTĘP DO KATALOGÓW
 Dane bezpośrednio od producentów 

 (w tym Hofemeier)
 Aktualizacja on-line przez internet

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
 Struktura modułowa
 Specyficzny sposób finansowania – 

 żadne inwestycje wstępne

AKTUALIZACJA/SUPPORT
 Hotline i wsparcie techniczne w języku

 polskim
 Aktualizacja programu przez internet 

 (środowisko programu w j.polskim)

GŁÓWNE ZALETY CARAT
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