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Vážení přátelé, 

dovolte nám připomenout, že čtvrté čtvrtletí kalendářního roku je poslední 
období, kdy máte možnost vypovědět užívání katalogů, se kterými do 
budoucna již nehodláte pracovat. Máte-li zájem provést jakékoliv změny týkající se 
užívání katalogů, kontaktujte nás, prosím, nejpozději do 15.12.2016  na 
adrese carat@technodat.cz. Později podané výpovědi katalogů již 
nebudeme schopni akceptovat. 

 

Změna v CARAT-týmu 

Ke dni 30.9.2016 byl oficiální pracovní poměr paní Evy Pšenicové ve firmě Technodat 

Develop ukončen. P. Pšenicová všem děkuje za dlouholetou spolupráci, vstřícnost a 

podporu! 

Veškerou agendu přebírá v plném rozsahu pan ROBERT KIMLER 

(robert.kimler@technodat.cz , +420 605 391 984). 

Pro firmu Technodat Develop a Carat bude paní Pšenicová nadále pracovat externě. 

K zastižení bude ve čtvrtek a pátek na stávajícím mobilním čísle a emailu. 

 

MODUL 1P 

V první polovině tohoto roku firma CARAT zavedla nový modul pro 

online registraci licencí – 1P. Hlavním důvodem pro zavedení modulu 

byl zvýšený zájem zákazníků po větší ochraně dat.  

Bohužel se v poslední době vyskytlo několik problémů s registrací 

pracovních stanic CARAT, na OS Windows 10. Tyto problémy vždy 

souvisely s aktualizacemi operačního systému. Abyste problémům 

s registrací předešli, doporučujeme Vám, pokud to bude možné, abyste před 

každou změnou /aktualizací /upgrade OS Windows, odhlásili pracoviště 

CARAT (menu SYSTÉM – NASTAVENÍ – záložka UŽIVATELSKÁ DATA – ODHLÁSIT). 

V případě potřeby se prosím obraťte na naši podporu 

 

mailto:carat@technodat.cz
mailto:robert.kimler@technodat.cz
http://carat.technodat.cz/kontakt-na-nas


NOVINKY V CARAT 

Na letošním veletrhu KOW firma CARAT prezentovala jako obvykle aktuální novinky a 

připravované změny na rok 2017.  

Na co se tedy můžete těšit?  

 Aplikace Carat view je, kromě iOS Apple, dostupná také na OS Andriod. 
(podrobné info níže).  

 Ve spolupráci s výrobcem Nobilia, vyvinula firma CARAT novou funkci 
programu CARAT, tzv. Kontrolní přehled - podrobné info. a video níže. 

 
A co nás čeká v nejbližší budoucnosti? 
Na lednový veletrhu v Kolíně na Rýnem připravuje firma CARAT úplně nový design 
programu. Podle dostupných informací bude ovládání jednodušší, intuitivnější, prostě 
uživatelsky přívětivé. 
   

 

Aplikace CARAT View  

Bezplatná aplikace CARAT View je nově dostupná také pro 
systém Android. Níže naleznete několik podrobných informací 
k aplikaci. 

Jakou verzi CARAT budete potřebovat? 

 V2016.2.3. 
 

                                Na jakých operačních systémech aplikace funguje? 
 iOS Apple 
 Android (verze 4.0 a vyšší) 

                                Aplikaci můžete zdarma stáhnout pomocí následujících odkazů 

                                                 

                                           Několik užitečných odkazů pro práci s aplikací 

 Obecné informace o aplikaci 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
https://vimeo.com/180027491
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsw.caratview
https://itunes.apple.com/cz/app/carat-view/id973447993?mt=8 lub


Společný projekt CARAT a Nobilia    

Firma CARAT vytvořila ve spolupráci s výrobcem Nobilia  nástroj,  který Vám usnadní 

kontrolu správnosti objednávky ještě před jejím odesláním tzv. Kontrolní přehled.  

Tato funkce je nyní k dispozici pro všechny zákazníky Nobilia. Aktivovat ji můžete 

spojením s CARATweb. 

Podrobnější informace jsou k dispozici v následujícím videu:   

 

Na našem facebookovém profilu, kde je video k dostupné, bychom pro Vás rádi 
připravovali informace o novinkách, návody, videa, zajímavé vizualizace a další 
informace týkající se programu CARAT, nezapomeňte náš facebook sledovat. 

 

Váš CARAT team 

 

 Aktuální informace 

Aktuální informace, týkající se nejen cenových relací software CARAT či 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. 

 

https://www.facebook.com/CaratSoftware/
http://carat.technodat.cz/produkt/cenik
http://carat.technodat.cz/podpora/skoleni
https://www.facebook.com/CaratSoftware/videos/549047551886448/


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 u příštího newsletteru. 

 
Technodat Develop, s.r.o. 

Tř. T. Bati 3295, 760 01 Zlín 

telefon: +420 577 007 934, 911 

mobil obchod: +420 737 218 255 

mobil hotline: +420 605 391 984 

e-mail: carat@technodat.cz 

www: carat.technodat.cz  

Skype: hotline_CARAT 
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