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CARAT – New design 2017 



CARAT NEW Design – Fakta a čísla 

 Přizpůsobení designu Windows 10 

 

 Zvýšení přehlednosti programu – důraz na intuitivnost a zjednodušení 

 

 Ovládání koresponduje s nejnovějšími trendy (MS Office) 

 

 Více než 200 nových ikon 

 

 Vývojové oddělení pracovalo nepřetržitě 6 měsíců na vývoji nové verze 

 

 Objem práce cca 5 „člověkoroků“ 

 

 Oficiální představení na veletrhu IMM v Kolíně nad Rýnem 2017 

 

 Zákazníci – Beta testeři        vývoj probíhá ve spolupráci s uživateli 



CARAT Nové uživatelské rozhraní 



CARAT Nové uživatelské rozhraní 

Panel nástrojů rychlý přístup 

pás menu 

(ribbonbar) 

Standardní  

Panel nástrojů Boční panel 

otevřený 

Boční panel 

skrytý 

Pracovní plocha 

Stavový řádek 



Vzhled CARAT / WINDOWS 

Přizpůsobení vzhledu:  záložka  Pohled  -  Vzhled 



Uživatelské rozhraní – Pás menu 

 Pás menu plně nahrazuje textové menu, hlavní panel nástrojů a 

částečně kontextové nabídky předchozí verze.  

 

 Pás menu byl poprvé použit společností Microsoft v Microsoft Office 

2007 a od té doby je neustále zdokonalován. 

 

 Centrem nového uživatelského rozhraní je tzv. Pás menu (ribbonbar) 

 



Záložky 

Pás menu - podrobně 

skupiny 

; 

funkce Skupiny a funkce na záložce 



Pás menu - podrobně 

 přepínáním mezi záložkami se zobrazují sady funkcí, které přísluší 

dané záložce 

 

 Zároveň se pás menu chová tak, že při přepínání mezi okny 

PERSPEKTIVA / NABÍDKA / PŮDORYS se automaticky aktivuje ta 

záložka na které jsou ovládací prvky pro dané okno 

 



         p r i o r i t a 

 Uspořádání skupin a jednotlivých funkcí ve skupinách je vždy ve směru 

zleva doprava podle jejich důležitosti 

  

 U funkcí, kde je na výběr více voleb, je zobrazena šipka 

 

 Nejdůležitější, nebo nejčastěji používané funkce mají větší ikonu 

 

Pás menu - podrobně 



Rychlé info (Quick info) 

 při krátkém podržení kurzoru na funkci  se zobrazí detailní informace 

 

 Informace jsou podrobnější a obsáhlejší než v předchozích verzích 



Pás menu - dynamické zobrazení 

pás menu - plná velikost 

pás menu - redukovaná velikost 

Skupina funkcí Pohled 

Kliknutím na redukovanou skupinu funkcí se skupina  

rozbalí do standardní velikosti 

Při zmenšování okna programu se mění zobrazení skupin  

– celá skupina se v případě potřeby redukuje na 1 ikonu 



Pás menu – minimalizace 

Minimalizováním se získá více pracovního prostoru – viditelné jsou pouze 

záložky, sady funkcí jsou skryty 

na pás menu a zvolit – Minimalizovat pás karet 

Funkce se zobrazí při kliknutí na některou ze záložek 

  

Nebo kliknutím na malou šipku 

v pravé horní části okna 



Pás menu – minimalizace 

Pás menu a boční 

panely minimalizovány 

Pás menu minimalizován, 

boční panely se 

automaticky skrývají 



Pás menu – přizpůsobení 

 Editace  záložek,  skupin,  funkcí 

na pás menu a zvolit – Změnit řádek menu (Customize the Ribbon) 

záložka 

skupiny na záložce 

nová záložka 

nová skupina 

c 

přejmenování 

(záložky, skupiny) 

obnovení původního 

nastavení 

zobrazená záložka 

skrytá záložka 

Odebrání 

skupiny, příkazu 

přidání 

příkazu 

oblast výběru příkazů 

příkazy 



přidávat    záložky 

 skupiny – na vlastní i systémové záložky  

  funkce – pouze ve vlastních skupinách 

 

 

odebírat   záložky – pouze vlastní  

  skupiny – vlastní i systémové 

  funkce – pouze ve vlastních skupinách 

 

 

přejmenovat  záložky – všechny 

   skupiny – všechny 

  funkce – pouze ve vlastních skupinách 

 Editace  záložek,  skupin,  funkcí 

Pás menu – přizpůsobení 

Veškerá přizpůsobení se týkají pouze aktuálně přihlášeného uživatele ! 



Pás menu - Externí zástupci 

Na pás menu je možné umístit odkazy na externí programy, které lze spouštět přimo z CARATu  

Konfigurace: záložka systém  Zástupci  Nový 

1. 

2. 

3. 



položka soubor 

Položka Soubor – práce S komisí 

 Pomocí položky Soubor se přistupuje do menu, kde jsou  k dispozici  

     příkazy pro práci S komisí.  



Položka Soubor – práce S komisí 

 

 Graficky znázorněno 15 naposledy otevřených komisí 

 

 Pokud je v komisi více plánování, je vždy zobrazeno naposledy 

uložené plánování.  



Položka Soubor – práce S komisí 

Aktivní pokud je zavřená komise 

Dávkový mail 

Dávkový tisk 

Otevře přehled komisí, viz. v. 2016 

Založení komise, viz. v. 2016 



vyhledávání 

Funkce vyhledávání 

 

 v průběhu psaní vyhledává veškeré příkazy, které odpovídají zadávanému textu 

 

 například:  světlo                       bloky 

 Úplně nové ve verzi 2017 



Verze 2016 

Nové kontextové menu 

Verze 2017 



Nové kontextové menu 

Verze 2017 

Kontextový panel nástrojů 

o Nový 

o Změna 

o Kopírovat 

o Nahradit 

o Posunout 

o Otočit 

o Smazat 

o Tisk 

o Náhled tisku 

 Funguje zde Rychlé info, při podržení 

kurzoru se zobrazí informace o funkci 

 U funkcí, kde je na výběr více voleb je 

zobrazena šipka, po stisku se rozbalí nabídka 



Panel nástrojů - rychlý přístup 

Panel nástrojů rychlý přístup 

 přizpůsobitelný panel nástrojů, může obsahovat nástroje, které jsou 

nezávislé na kartě, která je zobrazena v pásu menu 

 

 Je přístupný odkudkoli v CARATu 

 

 Dá se umístit také pod pás karet 



Rychlý přístup - přizpůsobení 

 Přidávání a odebírání funkcí panelu rychlý přístup 

na pás menu a zvolit – Upravit panel nástrojů rychlý přístup 

funkce 
panel 

rychlý přístup 

Obnoví  

původní nastavení 

přesun vybrané 

funkce 

na panelu 

vpravo / vlevo 



Rychlý přístup - přizpůsobení 

na jakoukoli funkci v pásu menu a zvolit – Přidat do panelu 

nástrojů Rychlý přístup 

 Přidávání a odebírání funkcí panelu rychlý přístup 

na jakoukoli funkci na panelu rychlého přístupu a zvolit – 

Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup 



Boční panely 

Info panel Skrtyté hodnoty plánování 



Možnosti zobrazení bočních panelů 

Plovoucí panel 

Uchycený panel 

skrytý 

na záhlaví panelu 

v kontextovém menu  

vybrat jednu z variant  

lze umístit kamkoli na 

pracovní ploše 

pevně ukotven na L/P 

okraji pracovní plochy 

automaticky se 

skrývá, po najetí 

kurzoru se rozbalí 

Skrýt – záložka Pohled 



 Infopanel zobrazuje  

o nejdůležitější informace potřebné pro grafické zpracování. 

o panel nejčastěji používaných nástrojů 

 

 chová se kontextově  

o mění se zobrazované informace 

o mění se pole, která lze editovat 

o aktivní jsou pouze ty nástroje, které je možné v dané situaci 

použít 

 

 u všech polí se zobrazuje rychlé info, při podržení kurzoru na záhlaví 

pole 

 

 

  

 Tlačítka    POUŽÍT  /  STORNO 

             nahrazuje     

         ENTER  /  ESC 

 

 

 

Info panel 

Panel  

nástrojů 

Info panel 



Info panel - podrobně 

Informace o artiklu 

Kóty pozice 

Kontextový rozměr 

Rozsah hodnot 

Akce 

Pozice plánování 

 Stručné informace o označeném artiklu (artikl, stěna, 

dek.předm., okno, dveře, zdroj sv., inst.symbol….) 

 Umožňuje posun podél svislé a podélné osy 

artiklu (posun podél šikmé stěny) 

 Informace o pozici označeného artiklu 

o Levý sloupec – pozice relativní 

o Pravý sloupec – pozice absolutní 

      (vztaženo k levému spodnímu rohu) 

 zobrazuje v jakém rozsahu je možné zadávat 

hodnoty – vztahuje se k právě editovanému poli 

 Akce které je možno provést 

 Rozměry, které mají vztah k aktuálnímu umístění 

pozice plánování 



Pohyb artiklu 

 Kóty pozice 

 

o Levý sloupec – relativní hodnoty  o kolik se má artikl posunout 

oproti aktuální pozici 

 

o Pravý sloupec – absolutní hodnoty  pozice artiklu v místnosti, 

vždy vztaženo k levému spodnímu okraji plánování – bod 0 

X 

y 

+ 

+ 

- 

- 

 Kontext. rozměr 

 

o Pohyb ve směru podélné osy objektu 

 

o Pohyb podél svislé osy objektu 



Zkosení stropu 

Postup je podobný jako ve staré verzi, ale je doprovázen novými intuitivními dialogy 

Označit stěnu  změnit  zvolit Zkosení stropu - Nový 

Nová položka: 

Omezení 

Umožňuje omezit 

zkosení na 1 stěnu, 

nebo aplikovat 

neomezeně, viz. 

detailní obrázky na 

násl. stranách. 



Zkosení stropu – neomezeně 

Půdorys místnosti 



Zkosení stropu – pouze 1 stěna 

Půdorys místnosti 



Klávesové zkratky 

 Přednastavené klávesové zkratky 

 

o Ctrl + N …..  Nová komise (zavřené komise) 

o Ctrl + O …..  Otevřít komisi (zavřené komise) 

o Ctrl + P …..   Tisk 

o Ctrl + S …..   Uložit komisi 

o Ctrl + G …..   Generování 

o F9         ….. Zamknutí CARAT 



Klávesové zkratky - editace 

na pás menu a zvolit – Změnit řádek menu – klávesové zkratky PŘIZPŮSOBIT 

 pro většinu funkcí je možné vytvořit vlastní klávesové zkratky  



Klávesové zkratky - vytvoření 

Vybrat požadovaný příkaz 

Zadat klávesovou zkratku 

1. 

2. 

3. 

Pokud příkaz již má přiřazenu 

zkratku - zobrazí se v tomto poli. 

Stávající zkratku je možné odebrat, 

případně přidat novou. Pokud se 

původní neodebere, bude mít příkaz 

2 kl. zkratky 

obnoví původní nastavení 

Odebere již přiřazenou kl. zkratku 

        

Přiřadit klávesovou zkratku 



Seznam katalogů - nové zobrazení  

 záložka Data – Katalogová data 

Panel nástrojů Filtry Řazení Vyhledávání Manažer sloupců 



V 2017 

V 2016 

Seznamu katalogů – panel nástrojů 

Nástroje pro práci s katalogy 

 

o Nový 

o Změnit 

o Kopírovat 

o Smazat 

o Vše označit 

o Vše odznačit 

o Vše otevřít 

o Vše zavřít 

o Manažer sloupců 



Seznamu katalogů - filtry 

o V záhlaví sloupců podle kterých jde filtrovat je zobrazena šipka          

o po kliknutí na šipku se zobrazí okno s filtry 

o zaškrtnutím požadovaných voleb se aplikuje filtr.  

Sloupec u kterého je aktivovaný filtr má v záhlaví symbol 

Označení filtru 

Okno s filtry 



Nové zobrazení seznamu katalogů – manažer sloupců 

Přesunutí sloupce – kliknutím na záhlaví sloupce 

a přetažením na požadovanou pozici  

Skrytí sloupce – kliknout na záhlaví sloupce 

pravou myší a zvolit – Skrýt sloupec 

Skryté sloupce lze vyvolat pomocí manažera 

sloupců – kliknout na záhlaví sloupce pravou 

myší – Manažer sloupců. Otevře se okno, ve 

kterém je seznam skrytých sloupců. Kliknutím a 

přetažením sloupce z manažera na pozici mezi 

sloupce se sloupec umístí zpět do tabulky 



Okno Seznam artiklů (nabídka) 

Veškeré možnosti pro práci s tabulkou platí také pro okno nabídky, nově nazvané SEZNAM ARTIKLŮ.  

Tzn. lze:  řadit data / filtrovat / vyhledávat  / přesunovat / skrývat / zobrazovat  (manažer sloupců) 



Okno Seznam artiklů – záhlaví řádků 

Nové symboly v záhlaví řádků, oznamující chybu, nebo varování 

Přidržením kurzoru nebo kliknutím na symbol se zobrazí detail 



Okno Seznam artiklů - filtry 

Filtry lze nastavit u všech sloupců, které mají v záhlaví zobrazenu šipku  

Po zapnutí filtru se v záhlaví sloupce zobrazí symbol  

Součty za jednotlivé sloupce po aplikování filtru. 

  Informace o filtru a počtu vyfiltrovaných záznamů 

Příklad: Filtr na sloupec  číslo 1,  

vyfiltrovány všechny řádky s varováním 



Okno Seznam artiklů – vyhledávání (filtr) 

Příklad: při psaní změ…  do sloupce artikl  

byly vyhledány všechny řádky změna šířky 

Součty za jednotlivé sloupce po aplikování filtru. 

  Informace o filtru a počtu vyfiltrovaných záznamů 

Vyhledávat lze ve sloupcích, které mají v záhlaví lupu  

Psaním do pole s lupou se vyhledají (odfiltrují) řádky odpovídající psanému textu 



Okno Seznam artiklů – zobrazení cen 

Ve verzi 2017 nejsou v okně nabídky (seznam artiklů) záložky s cenami.  

Ceníkové / Prodejní / Nákupní ceny se zobrazují ve sloupcích 

Zobrazení sloupců se volí na záložce Plánování obchodní ve skupině Seznam artiklů. 

PC 

Aktivací volby zadávací pole žlutá se všechny pole, která lze v 

nabídce editovat zobrazí se žlutým podkladem 

CC 
NC 



Okno Perspektiva 

Panel ovládání perspektivy v. 2016 

Pás menu perspektiva v. 2017 



Systém nastavení 

verze 2016 – záložky, nepřehledné, dochází k přeskupování 

 Verze 2017 – seznam, abecední řazení, nedochází k                     
                         přeskupování, přehlednější, snazší na orientaci,        
                         rychlejší 



Nápověda 

 Online – je nutné připojení k internetu ! 

 Vyvolání nápovědy – stiskem F1 se otevírá v internetovém prohlížeči. 

 Kontextová – otevírá se k aktuálnímu tématu 

 



CARAT - start 

Pokud při startu CARAT necháte zaškrtnutou volbu 

„Zobrazit CARAT news“ – bude se při každém startu 

zobrazovat stránka online nápovědy „CARAT news“  



Uvolňování nové verze 

 Nová verze - 2017.4.3.0 

 Ihned po CARAT Fóru postupné uvolňování verze 2017 na CARAT Webu 

 Aktuální verze 2016.3.0.0 – bude funkční do listopadu 2017 

 Doporučení:  na CARAT Webu nastavit min. jednoho uživatele, kterému 

budou chodit informace o updatech! 

 Upgrade bude probíhat standardně – stažení z CARAT Webu – restart 

CARATu a automatická instalace nové verze. 

 Dokud nestáhnete a nenainstalujete novou verzi, můžete stále pracovat ve 

staré 

 POZOR:  Po nainstalování nové verze se nelze vrátit zpět k verzi 2016 



CARAT Web – informování o updatech 

 CARAT Web / Nástroje / Uživatelé / Změnit 



CARAT Web – informování o updatech 

Uživateli, který má na CARAT Webu nastaveno informování o updatech, přijde v případě 

uvolnění nové verze programu, nebo katalogu, informativní mail v následující podobě: 



CARAT – Raytracer 



S programem CARAT vždy o krok napřed 

1
2
/2

0
1
6
 

Robert Kimler 

tel.: 605 391 984 

email: robert.kimler@technodat.cz 


