
Podmínky přechodu na verzi programu 2019 
a hardwarová doporučení



Hlavní změny oproti stávající verzi 

Funkce CARATvision

✓ plynulý pohyb ve fotorealistickém zobrazení vysoké kvality již 

v průběhu plánování kuchyně

✓ v reálném čase je tak možné prezentovat interakci různých 

materiálů nebo působení různých koncepcí osvětlení



V2017 vs. V2019

Aktuální verze programu - NÁVRH CARATvision - NÁVRH



V2017 vs. V2019

Aktuální verze programu - Raytracer CARATvision - Raytracer



V2017 vs. V2019

CARATvision - ranní světlo CARATvision - večerní světlo



Hlavní změny oproti stávající verzi 

Nové rozhraní aplikace CARATview VR

✓ prohlížení 3D vizualizací kuchyní na smartphonech, 

tabletech nebo pomocí VR brýlí

✓ jednoduché sdílení vizualizací CARATview pomocí 

QR kódu (přes CARATcloud)



V2019 – doporučení ohledně hardware

1. Grafická karta

✓ Plná podpora OpenGL od verze 3.3

✓ Aktuální verze ovladačů

✓ min. 4 GB VRAM, 128 bit, 600 shaderů (pro rozlišení 1920 x 1080) 

Příklady: NVIDIA GTX 1050 Ti a vyšší, AMD RX Série

✓ min. 6 GB VRAM, 192 bit., 1200 shaderů (pro více monitorů nebo 

rozlišení 4k)  

Příklady: NVIDIA GTX 1060 a vyšší, AMD RX Vega Série

Nedoporučují se následující grafické karty:

• všechny Intel HD integrované grafické karty

• NVIDIA Quadro

• AMD FirePro apod.



V2019 – doporučení ohledně hardware

2. Procesor

✓ Intel© Core i7 (3 GHz a vyšší, 4 jádra) a vyšší

✓ Doporučení pro vyšší rychlost raytracingu: Intel© Core i9 (6 jader a 

více) nebo AMD Ryzen Threadripper

3. RAM

✓ 8 GB a více, lépe 16 GB

4. Pevný disk

✓ SSD: min. 500 GB

✓ HDD: 1TB, přístupová doba pod 10 ms

5. Operační systém

✓ Windows 10, 8, 7 (Pro nebo Enterprise), nepoužívat verze „Home”!



V2019 – doporučení ohledně hardware

NEZAPOMÍNEJTE NA BEZPEČNOST SVÝCH DAT

✓ Pravidelné aktualizace/update operačního systému 

✓ Aktualizovaný antivirový software

✓ Pravidelné zálohování dat ! 

(mimo počítač – na odpovídající HW nebo do cloudu)

Přehled doporučení ohledně hardware naleznete i na našem 

webu carat.technodat.cz: PDF ke stažení

http://carat.technodat.cz/uploaded/hw/hardware-05-2018-carat-vision.pdf


V2019 – doporučení ohledně hardware

Jak zjistím, zda můj PC/NB je kompatibilní s V2019?

✓ Otestování během akce CARAT Fórum

✓ Předinstalovaná V2019 na USB flashdisku

• časově omezená testovací verze s 1 katalogem

• k dispozici na testovacím místě v rámci CARAT Fóra

• 1x pro každého zákazníka



Uvolňování nové verze

✓ Aktuální verze 2017.4.36.3. bude funkční do konce září 2019

✓ Nová verze – 2019.1.5. 

• postupně uvolňována po CARAT Fóru

• upgrade standardním způsobem (stažení z CARATWebu, restart CARATu a 

automatická instalace nové verze)

Upozornění:

Po instalaci nové verze se nelze vrátit zpět k verzi 2017 !

Komise z verze 2019 nelze otevřít ve verzi 2017 !



S programem CARAT vždy o krok napřed

Jaroslav Janoš 
jaroslav.janos@technodat.cz
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