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Vážení přátelé, 

na počátku nového roku Vám přejeme hodně zdraví, sil, životního elánu, úspěchu, 

radosti a nadšení pro to, co děláte. Moudří lidé říkají, že „nejhorší je stoupat po 

žebříku a na konci života zjistit, že je opřený o špatnou zeď..“ Přejeme Vám, ať je 

Váš žebřík v následujícím roce stabilní a opřený jen o tu správnou zeď! 

I letos bychom Vás prostřednictvím našich (ne)pravidelných newsletterů rádi 

seznámili s novinkami, myšlenkami a cíli, které pro Vás připravuje vývojové centrum 

programu CARAT. 

 

Spuštění nové verze V2016.1.2. 

Na 6. kalendářní týden 2016 je plánováno spuštění nové verze programu CARAT 

V2016.1.2. Tato verze s sebou přináší výrazná vylepšení, týkající se především 

grafické části. Prostřednictvím funkce „Denní Světlo“ je možné docílit velmi 

přesvědčivých grafických výstupů, ze kterých pak lze prostřednictvím aplikace 

CARAT View vytvořit panoramatický náhled na naplánovaný projekt. 

 

Tipy & Triky 

Nastavení denního světla 

Od verze V2016.1.2 lze pro lepší výsledný efekt pracovat s nastavením denního 

světla: 

Pro vytvoření kvalitní vizualizace je zapotřebí dodržet několik základních pravidel: 

1. Půdorys by měl být vždy uzavřený (kvůli odrazu paprsků při renderování 

vizualizace) 

2. Vypnout plošný zdroj světla 

3. Naplánovat další zdroj světla  

4. Nastavit potřebné lesky texturám 



Podrobný návod pro vytvoření vizualizace naleznete ZDE 

Výsledný efekt:  

Raytracer - prezentace z režimu „Foto“: 

 

 

Aplikace CARAT View  

V nejnovější verzi programu CARAT je nyní možné vytvořit 
panoramatický náhled na naplánovaný projekt. 

 

Výsledné panorama lze prohlížet 
prostřednictvím zařízení ipod i iphone pomocí 
aplikace CARAT VIEW. Tato aplikace je 
k dispozici zdarma na apple store.  

Jak na to? 

  

                       

                                                               
Váš CARAT team 

http://carat.technodat.cz/uploaded/vytvoreni-vizualizace-prostrednictvim-pouziti-funkce-denniho-svetla.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/carat-view-navod.pdf


Aktuální informace 

Aktuální informace, týkající se nejen cenových relací software CARAT či termínů školení, naleznete na 

našich webových stránkách. 

Připomínáme, že stále platí výrazné cenové zvýhodnění pro zákazníky, kteří objednávají 

více licencí. Informujte se, prosím, u našich obchodníků na aktuální nabídku.  

Všem vážným zájemcům nabízíme mj. i testovací verze software. 

 

Potvrzení Vašeho souhlasu s přijímáním newsletteru CARAT 
Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který upravuje pravidla elektronické 
komunikace, bychom Vás chtěli požádat o POTVRZENÍ VAŠEHO SOUHLASU S PŘIJÍMÁNÍM OBCHODNÍCH A 
TECHNICKÝCH SDĚLENÍ v newsletterech CARAT. 
V případě Vašeho souhlasu, prosím, …………… Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. 

V případě Vašeho nesouhlasu, …. 

Děkujeme za Vaše pochopení a za Váš čas. 

POTVRZENÍ se nevztahuje na ty obchodní partnery nebo zájemce o software CARAT, kteří nám svůj souhlas či 
nesouhlas se zasíláním Newsletteru již vyjádřili. 

Děkujeme za pozornost.  

Na viděnou v dalším měsíci. 

 
Technodat Develop, s.r.o. 

Tř. T. Bati 3295, 760 01 Zlín 

telefon: +420 577 007 934, 911 

mobil obchod: +420 737 218 255 
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