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1. Přednastavené a vlastní profily

2. Hodnoty pro zobrazeni perspektivy

3. Doporučení při práci s Raytracer

4. Editace umělého osvětlení

5. Editace denního světla

6. Spuštění Raytracer

7. Správa perspektivních obrázků 
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RAYTRACER - Přednastavené a vlastní profily

Menu záložka Systém – Nastavení systému – Raytracer
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RAYTRACER - Přednastavené a vlastní profily

Přednastavené profily

➢ Normální mód, rychlý

➢ Foto mód rychlý

➢ Foto mód rychlý, zesvětleno

➢ Kvalitní

➢ Kvalitní, zesvětleno  
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RAYTRACER - Přednastavené a vlastní profily

Parametry profilů 

➢ Nepřímé světlo a jeho parametry
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RAYTRACER - Přednastavené a vlastní profily

Parametry profilů 

➢ Přímé světlo a jeho parametry
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RAYTRACER - Přednastavené a vlastní profily

Parametry profilů 

➢ Světlo okolí a jeho parametry
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RAYTRACER - Přednastavené a vlastní profily

Vlastní profily 

Menu záložka Systém – Nastavení systému – Raytracer – ikona Nový

TIP: Vyzkoušejte níže uvedený profil SUPER!

Po zavedení nového profilu je nutné zavřít a znovu otevřít program. 
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RAYTRACER – Hodnoty pro zobrazení perspektivy

Menu záložka Systém – Nastavení systému – Standardní rozměry

TIP: Vyzkoušejte uvedené nastavení hodnot. 
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RAYTRACER – Doporučení při práci s Raytracer

 Uzavřít půdorys - paprsky se správně odrazí

 Maximalizovat půdorys min. 4mx4m – jednoduší nastavení náhledu 

 Vypnout plošný zdroj světla – realističtější 

vizualizace při použití denního světla v Raytracer

Prezentace

 Naplánovat další zdroje světla

 Nastavit u stěn: Trvale zobrazit v perspektivě –

odraz na všech naplánovaných prvcích

 Nastavit individuální vlastnosti materiálů – vliv na konečný vzhled 

vizualizace 

 Použít Neutral katalog - dekorace
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RAYTRACER – Doporučení při práci s Raytracer – Funkce stěn

Nastavit pro všechny stěny: Trvale zobrazit v perspektivě.

TIP: Provedení nastavení pro více stěn najednou

➢ s CTRL označit všechny stěny 

➢ kontextové menu pozice Trvale zobrazit v perspektivě Stěny 
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RAYTRACER – Doporučení při práci s Raytracer - Úprava textur 

Nastavit individuální vlastnosti textur např. na podlaze či dekoračních artiklech. 
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RAYTRACER – Doporučení při práci s Raytracer - Úprava textur 

Nastavení textury podlahy

➢ v okně „Perspektiva“ prostřednictvím 

kontextového menu vybrat pozici 

„Materiál/Zobrazení změnit Podlaha“ 

➢ vybrat materiál pro podlahu

➢ zadat rozměry textury a určit její vlastnost 

např. jemný lesk. 
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RAYTRACER – Doporučení při práci s Raytracer - Neutral Katalog

Dekorační artikly z původních katalogů (jako 

např. odsavače, dřezy apod.) byly přepracovány 

do formátu 3D a jsou teď součástí tzv. 

NEUTRAL Katalogu.

Katalog NEUTRAL pracuje s funkcí QuickClick
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RAYTRACER – Doporučení při práci s Raytracer - Neutral Katalog

Deko-artikly / Světla 

Kuchyňské doplňky 

Elektropřístroje

Nábytek
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RAYTRACER – Doporučení při práci s Raytracer - Neutral Katalog

Možnosti získání více místa (pixelu) pro QuickClik

min. rozlišení monitoru pro funkci QiuckClick 1280x1024 pixelů (t.j. 19")



TIPY & TRIKY

RAYTRACER – Doporučení při práci s Raytracer - Neutral Katalog

TIP: Nahrazení trouby 2D za spotřebič 3D z Neutral Katalogu 

Trouba v 2D Trouba v 3D

➢ Aktivovat (označit) vybranou skříňku 

➢ V okně Nabídka kliknout na řádek Pečicí Trouba

➢ Pomocí kontextového menu zvolit položku Nahradit

➢ Vybrat Neutral Katalog

➢ Vybrat spotřebič tj. pečicí trouba z Neutral Katalogu (případně upravit rozměry artiklu) 

➢ Kliknout tlačítko Nahradit
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RAYTRACER – Editace umělého osvětlení 

Menu záložka Perspektiva – Upravit umělé osvětlení  

TIPY:

➢ Intenzita zdrojů světla by měla být v závislosti

na počtu světel a konkrétní situaci nastavena

na ca 10% (a níže).

➢ Při použití denního světla a Raytracer

Prezentace vypnout plošný zdroj světla –

vizualizace bude více realistická
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RAYTRACER – Editace umělého osvětlení

Menu záložka Perspektiva – Upravit umělé osvětlení  

Světelné efekty

➢ Kužel světla – zdůraznění jednotlivých zdrojů světla

➢ Odraz světla - efekt, který je označován také jako

Lens flare (světelné reflexy na čočkách)

Jedním kliknutím vypnutí nebo zapnutí světelných efektů 

(Kužel světla, Odraz světla) - pás menu záložka 

Perspektiva položka Světelné efekty.   
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RAYTRACER – Editace denního světla

Menu záložka Perspektiva – Upravit denní světlo 

Pomocí funkce Denní světlo 
může být vytvořeno 
realistické osvětlení scény 
pomocí okna, jako zdroje 
světla.

Prostřednictvím symbolů 
v dialogu „Denní světlo“ lze 
nastavit intenzitu a směr 
dopadajícího světla. 
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RAYTRACER – Editace denního světla

Směrová růžice se symboly Slunce se vždy vztahuje k půdorysu. 

Pomocí oblasti Směr zadáváme, z jakého směru má virtuální Slunce scénu osvětlovat. 
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RAYTRACER – Editace denního světla

Pomocí oblasti Výška slunce zadáváme úhel, pod kterým sluneční světlo 

svítí do místnosti. 

Viditelného efektu docílíte použitím střední výšky Slunce.
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER

PrezentaceRychlý start  

Rychlý start –

Normální zobrazení  

Rychlý start –

Foto zobrazení  
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RYCHLÝ START 

Rychlý start –

Normální zobrazení  
Rychlý start –

Foto zobrazení  

✓ rychlý výpočet vizualizace 

✓ není možnost nastavit rozlišení

✓ výpočet probíhá ve výsledné kvalitě
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RAYTRACER - Spuštění Raytracer

Rychlý start - Přednastavené profily
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER Rychlý start - se zobrazením Normální 

Menu záložka Perspektiva – Normální – Raytracer – Rychlý start 
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER Rychlý start – se zobrazením Foto 

Menu záložka Perspektiva – Foto – Raytracer – Rychlý start 
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER Rychlý start

Možnost úpravy jasu, kontrastu, sytosti barev výsledného obrázku před Uložením.
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER

PrezentaceRychlý start  

Rychlý start –

Normální zobrazení  

Rychlý start –

Foto zobrazení  
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

PREZENTACE

Prezentace

bez výpočtu po čtvercích 

Prezentace

s výpočtem po čtvercích 

✓ delší doba výpočtu vizualizace  

✓ možnost nastaveni rozlišení, profilu a kvality vizualizace

✓ výpočet probíhá ve výsledné kvalitě s výpočtem po čtvercích 

nebo bez výpočtu po čtvercích v jednotlivých krocích, až po krok 99. 
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER Prezentace

Menu záložka Perspektiva – Raytracer - Prezentace
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER Prezentace

Možnosti nastavení:

➢ Rozlišení – vlastní nebo přednastavené 

➢ Profil – výběr z dostupných profilů

➢ Zobrazení

• výpočet po čtvercích – renderování od začátku 

probíhá ve vysoké kvalitě, postupně na celém obrázku  

• bez vypočtu po čtvercích – kvalita celého obrázku se 

postupně, až do 99. kroku, zlepšuje   

• kvalitní – 5. úrovní kvality výpočtu

TIP: Doporučujeme pole Výpočet po čtvercích ponechat bez označení.  
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER Prezentace (použit profil SUPER bez výpočtu po čtvercích) 
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RAYTRACER – Spuštění Raytracer

RAYTRACER Prezentace (použit profil SUPER s výpočtem po čtvercích) 
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RAYTRACER – Správa perspektivních obrázků

Menu záložka Perspektiva – Raytracer - Prezentace

V dialogu se nacházejí veškeré zapsané obrázky a také soubory CARAT view.

Dostupné jsou následující možnosti: Nový, Tisk, Export, Smazat, Ukončit.
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App CARAT view 

1. Obecné informace

2. Vytvoření panoramatu 360°

3. Konfigurace poštovního klienta

4. Vytvoření vizualizace pomocí Raytracer

5. Otevření projektu v app CARAT view

6. Prohlížení CARAT view
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App CARAT view – Obecné informace 

 Kolik stoji aplikace?

Aplikace je bezplatná (modul 3V)

 Jakou verzi CARAT budete potřebovat?

min. V2016.2.3.

 Na jakých operačních systémech aplikace funguje?

▪ iOS Apple

▪ Android (verze 4.0 a vyšší)

Aplikaci můžete zdarma stáhnout pomocí následujících odkazů

https://itunes.apple.com/cz/app/carat-view/id973447993?mt=8 lub
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsw.caratview
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App CARAT view – Obecné informace 

Jak aplikace funguje?

Použití je jednoduché: kuchyňské studio 
v programu CARAT vyrenderuje panoramatický 
obrázek, který zašle na e-mailovou adresu
zákazníka. Ten si jej otevře pomocí aplikace CARAT 
view na svém tabletu nebo smartphonu. 
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App CARAT view - Vytvoření panoramatu 360°

Předpoklady

Provedena konfigurace 

poštovního klienta s CARAT

Hotové plánování 

vyladěné po estetické stránce –

jsou zvoleny odpovídající materiály a jejich 

vlastnosti a také nastaveny vlastnosti 

světelných zdrojů
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App CARAT view – Konfigurace poštovního klienta

Menu záložka Systém – Nastavení systému – E-mail
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App CARAT view – Konfigurace poštovního klienta

Menu Systém – Nastavení systému – E-mail

Oblast 1 - určena pro všechny poštovní klienty – nachází se zde obecná nastavení pro 

vytvářenou e-mailovou zprávu

POZOR!!!

Do pole Adresa odesílatele je NUTNO zadat celou Vaši e-mailovou adresu poštovní 

schránky. 
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App CARAT view – Konfigurace poštovního klienta

Menu Systém – Nastavení systému – E-mail

Oblast 2 - určena pro poštovní klienty Microsoft Outlook / Outlook Express
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App CARAT view – Konfigurace poštovního klienta

Menu Systém – Nastavení systému – E-mail

Oblast 3 - určena pro nastavení odchozí pošty pomocí protokolu SMTP/POP3/IMAP
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App CARAT view – Konfigurace poštovního klienta

Menu Systém – Nastavení systému – E-mail

Oblast 4 - určena pro nastavení příchozí pošty pomocí protokolu POP3 nebo IMAP

Rozdíl protokolů POP3 a IMAP 

➢ POP3 umožňuje číst a stahovat poštu 

POUZE ze složky „Doručená pošta“

➢ IMAP umožňuje toto provádět také ze 

zadané složky
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App CARAT view – Konfigurace poštovního klienta

Autentizace a Bezpečnost spojení

✓ Z hlediska bezpečnosti přenášených dat doporučujeme                    

nastavit pole Autentizace alespoň na LOGIN

✓ Pole Bezpečnost spojení nastavit na šifrování pomocí 

STARTTLS nebo SSL/TLS podle požadavků poštovního 

klienta (SSL/TLS pro seznam i gmail).

Příklad nastavení poštovního klienta najdete na webových stránkách poskytovatele nebo 

na našich webových stránkách v dokumentu Konfigurace emailů v CARAT

(pro seznam.cz a gmail.com)

http://carat.technodat.cz/uploaded/documentation/nastaveni-mailu-carat.pdf
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App CARAT view - Vytvoření vizualizace pomocí Raytracer

KROK 1. Vyrenderování libovolného pohledu 2D v Raytracer
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App CARAT view - Vytvoření vizualizace pomocí Raytracer

KROK 2. Pokračování volbou Vytvořit CARAT view
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App CARAT view - Vytvoření vizualizace pomocí Raytracer

➢ Tlačítko Střed místnosti nastaví kameru přesně 

na střed místnosti (nemusí být vždy ideální)

➢ Tlačítkem Náhled se místnost ve 3D zobrazení 

otočí okolo kamery

• Pohybem v okně s 3D náhledem je možné pozici 

kamery upravit 

KROK 3. Nastavení pozice kamery pro 360° panorama
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App CARAT view - Vytvoření vizualizace pomocí Raytracer

KROK 4. Tlačítkem Start spustit 

renderování 360° panoramatu pro CARAT 

view.



TIPY & TRIKY

App CARAT view - Vytvoření vizualizace pomocí Raytracer

KROK 5. Odeslání souboru na konkrétní e-mail. 

Je potřeba zadat email, který je možné otevřít přímo ve svém zařízení.



TIPY & TRIKY

App CARAT view - Vytvoření vizualizace pomocí Raytracer

KROK 6. Správa perspektivních obrázků – zde je soubor uložen a odtud 

může být také odeslán. 
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App CARAT view - Otevření projektu v app CARAT view

KROK 1. Otevření emailu na zařízení s nainstalovanou aplikací CARAT view. 
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App CARAT view - Otevření projektu v app CARAT view

KROK 2. Zkopírování souboru do App CARAT view. 
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App CARAT view - Prohlížení CARAT view

Kliknutím na vybraný projekt jej otevřete. 

Natáčením a naklápěním zařízení si můžete 

projekt prohlížet z libovolných úhlů. 

Gesty pro zoomování je možné měnit 

velikost zorného úhlu.

Dvojitým poklepáním na obrazovku vyvoláte volbu pro uzavření projektu. 

Aplikace se vrátí na úvodní obrazovku s náhledy uložených projektů.

KROK 3. Prohlížení panoramatického obrázku 
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App CARAT view

Několik užitečných odkazů pro práci s aplikací

• Obecné informace o CARAT view

• Konfigurace emailů v CARAT

• Práce s aplikací CARAT View

http://carat.technodat.cz/produkt/app-carat-view
http://carat.technodat.cz/uploaded/documentation/nastaveni-mailu-carat.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/carat-view-navod.pdf
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Mgr. Iwona Bartošová 
tel.: + 420 739 583 899
email: iwona.bartosova@technodat.cz


