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Modul 1P – Registrace pracovišť na licenci

Menu Info - Záložka Registrace (Seznam aktuálně registrovaných pracovišť)

Registrační klíče jsou generovány v závislosti na hardware počítače. 
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Modul 1P – Registrace pracovišť na licenci

Libovolné pracoviště

Menu Info - Záložka Registrace -

tlačítko Odhlásit

TIP: Možnosti odhlášení pracoviště

Konkrétní pracoviště

Záložka Systém - tlačítko Odhlásit

Pro registraci nutná LAN nebo stabilní a rychlá WiFi!
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E-Learningový portál CARATacademy

Menu záložka Externí – CARATacademy

CARATacademy je portál s různými druhy videí dostupnými v různých jazycích 

TIP: na kanálu YouTube CARAT Technodat jsou dostupná videa v češtině  

https://academy.carat.de

https://www.youtube.com/channel/UCpRuy2mautphcDA9Qk_WARg
https://academy.carat.de/
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CARAT a 3D-objekty

Menu záložka Externí – 3D-Import 

❑ *.3ds nebo *.skp – formáty podporované CARAT 

❑ USERCAD – speciální složka v instalaci CARAT 

❑ *.3ds – maximální velikost do 10MB, lépe menší

❑ *.skp – maximální velikost do 10MB, lépe menší, 

zatím podpora do verze SketchUp 2015
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CARAT a 3D-objekty

TIPY pro používání 3D-objektů

❑ Název 3D-objektu by měl být krátký -

jméno souboru je zobrazeno v půdorysu

❑ Podobné 3D-objekty seřadit do příslušných 

podadresářů v adresáři USERCAD

❑ Pokud 3D-objekt bude použit v plánování 

vícekrát, je lépe ho zkopírovat a ne znovu 

importovat
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CARAT a 3D-objekty

Autorská práva – ujistěte se, že používáte pouze volně  

dostupné 3D-objekty, popřípadě objekty,   

ke kterým jste si práva k užívání  

zajistili/zakoupili.

TIP:

❑ Stahování objektů z
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CARAT a 3D-objekty

Chyba objektu - volně stažený objekt může  

obsahovat chybu, která se projeví  

až po importu do plánování při  

práci s vizualizací.

TIP pro tento případ:

❑ Při problému s plánováním 3D-objektů:

- smazat postupně všechny naimportované objekty

- znovu je po jednom naimportovat

- průběžně kontrolovat práci s vizualizací
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Nastavení cest pro export

Menu Systém – Nastavení systému – Cesty 



TIPY & TRIKY

Nastavení cest pro export

➢ Export obchodních formulářů: všechny obchodní dokumenty

➢ Export grafických formulářů: všechny grafické dokumenty

➢ Export obecně:  export následujících souborů: Základní sortiment,   
Databáze uživatelů, Zákaznická data

➢ Skupina: export a import skupin

➢ Export/Import plánování: import a export plánování do / z komise

➢ Export statistiky: export statistiky, jen s modulem 2C 

➢ Pozice kamery: export video (AVI) souboru, jen s modulem 3C

➢ Uživatelem definované materiály: umístění adresáře USERMAT

➢ Uživatelem definované konstrukce: umístění adresáře USERCAD
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Nastavení cest pro export

Možnosti editace cest  

❑ Přímé zadání nové cesty

❑ Výběr pomocí tlačítka Vyhledat (…)

❑ Tlačítko Standardní – původní nastavení programu CARAT

%CARATPATH% = adresář programu

%CARATUSER% = zkratka přihlášeného 

uživatele
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Nastavení cest pro export

Příklad uživatelsky definovaných cest

Parametr %CARATPATH% není možno použít samostatně, pouze společně

s názvem nějakého podadresáře.
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Práce se skupinou 



TIPY & TRIKY

Práce se skupinou 

Postup založení skupiny:

1. Otevřít komisi 

2. V půdorysu označit požadované artikly např. stůl, 

židle, světlo, …  

3. Kontextové menu - Skupinu uložit 

4.  Určit název nové Skupiny a uložit 

TIP: Označení více artiklů najednou

➢ s CTRL označit požadované artikly (poslední vybraný je aktivní)

➢ Přidržení levého tlačítka myši a označení skupiny 

Standardně se skupina ukládá do složky BUENDEL, ale je možné nastavit 

jinou cestu. Více viz předchozí téma Nastavení cest pro export.  
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Práce se skupinou 

Postup načtení skupiny do plánování:

1. Otevřít libovolné plánování

2. Kontextové menu v okně Půdorys - Skupinu Načíst

TIP: 

Práce se samostatnými objekty skupiny je možná po jejím rozpuštění 

Označit skupinu - Kontextové menu - Skupinu rozpustit 
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Uživatelsky definované instalační symboly

Záložka Plánovaní graf. – Pracovní prostor – Instalační plán

Čelní pohled – vytvoření instalačního plánu pro stěny. 

Půdorys – vytvoření plánu instalací pro podlahu a strop.
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Uživatelsky definované instalační symboly

Každý uživatelsky definovaný instalační symbol má vlastní soubor 

s definicí.

Pravidla vytváření definičního souboru

❑ Místo uložení definičního souboru

podadresář INSTSYM instalace programu CARAT

❑ Vzor jména definičního souboru

uis1.def

➢ Jméno souboru MUSÍ začínat kombinací písmen uis

➢ Dále následuje průběžné číslo, pomocí něhož můžete zadat pořadí 

symbolu.

➢ Jako koncovka souboru MUSÍ být použito označení .def
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Uživatelsky definované instalační symboly

Struktura definičního souboru

➢ Výstižné jméno instalačního symbolu

➢ Přiřazení do oboru Elektro nebo Sanita

➢ Údaj o velikosti ikony symbolu v milimetrech

➢ Rastrový obrázek pro zobrazení v Perspektivě  
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Uživatelsky definované instalační symboly

Struktura definičního souboru

➢ U vícebarevných ikon zadání jejich barev ve formátu hodnot RGB

➢ Předloha, podle které je možno vytvořit piktogram (ikonu) pro požadovaný symbol
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Speciální funkce katalogu Nobilia

ATAK

Záměna artiklů

Kontrolní přehled
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Speciální funkce katalogu Nobilia – Záměna artiklů

Otevřená komise - Záložka Výrobce 
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Speciální funkce katalogu Nobilia - Kontrolní přehled

Funkce Kontrolní přehled vyžaduje modul 8U.

Prodejci Nobilia mají M8U automaticky

zpřístupněn. 

Otevřená komise - Záložka Výrobce 

CARAT kontroluje:

✓ Přehled použitých barev

✓ Oblasti výšek 
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❑ ATAK vyvíjí firma Nobilia

❑ ATAK funguje s verzí programu 2018 a vyšší 

❑ ATAK je uvolňován pouze se souhlasem firmy Nobilia

Otevřená komise - Záložka Výrobce 

Speciální funkce katalogu Nobilia - ATAK



TIPY & TRIKY

A. Vypisuje chyby např. kolize se stěnami a s artikly 

B. Upozorňuje např. na rozdíly barev, chybějící prvky skříněk 

C. Vypisuje položky kontrolního seznamu např. chybějící údaje spotřebičů,        

kolize otevírání skříněk 

Speciální funkce katalogu Nobilia - ATAK
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Elektronické objednávání e.COM

Předpoklad používání e.COM – podpora ze strany výrobce 

Každý z výše uvedených výrobců má kontaktní osobu, která umí 

nastavit a otestovat funkčnost e.COM v programu CARAT.

e.COM = přímá komunikace přes internet s výrobcem kuchyní
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Elektronické objednávání e.COM

Potřebujete: 

➢ program CARAT

➢ internetové připojení
➢ poštovního klienta



TIPY & TRIKY

Elektronické objednávání e.COM

Výhody e.COM

✓ Rychlé nasazení - e.COM je součástí programu CARAT, je nutno provést 

pouze několik nastavení

✓ Jednoduchá obsluha - e.COM přebírá mnoho činností (usnadňuje 

objednávání)

✓ Méně zpětných dotazů z výroby – kompletnost dat objednávky

✓ Přehlednost potvrzení objednávek - vizuální upozornění na odchylky

✓ Méně reklamací - data se přenášejí elektronicky



TIPY & TRIKY

Elektronické objednávání e.COM

http://carat.technodat.cz/uploaded/cf-2019/elektronicka-vymena-dat-objednavek.pdf
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Mgr. Iwona Bartošová 
tel.: + 420 739 583 899
email: iwona.bartosova@technodat.cz


