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Vážení přátelé, 

jsme velmi rádi, že se skupina uživatelů SW CARAT neustále rozšiřuje!  

Během setkávání s Vámi, často obdivujeme krásné vizualizace připravené v SW 

CARAT. To nás navedlo k myšlence uspořádat soutěž a věříme, že i Vy se rádi 

podělíte s ostatními o Vaše nejlepší výtvory. 

Rádi bychom Vás tímto pozvali na 1. ročník soutěže "Nejlepší vizualizace v 

programu CARAT". 

Zasílat vizualizace do soutěže bude možné celý měsíc červen. Pro vítěze jsme 

připravili zajímavé ceny. Podrobné informace o soutěži najdete na našich webových 

stránkách v sekci Soutěž.   

 

Srdečně Vás zveme k účasti v Naší soutěži ! 

 

Váš CARAT tým. 

 

 

 
Newsletter 

http://carat.technodat.cz/soutez
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NOVINKY V CARAT 

Již brzy bude uvolněna nová verze programu CARAT, která má vylepšené 

zobrazování perspektivy – CARATvision.  

Díky CARATvision budou v perspektivě již během plánováni zohledňovány 

vlastnosti použitých materiálů, stupně lesku, odrazy a také nastavení světel.  

Verze V2018 přinese také výraznou změnu v renderování obrázků. Renderování 
pomocí funkce Raytracer bude urychleno díky současnému využití výkonu grafické 
karty a procesoru.  

Prosím přečtěte si nové hardwarové požadavky:   

 

Pokud jste zvědavi, jak bude nová grafika vypadat, podívejte se na video   

 

Verze 2018 přinese také vylepšení již dobře známé aplikace 

CARATview.  

Panoramatické pohledy CARATview budou sdíleny pomocí QR kódu 

přes CARATcloud. 

Bezplatná aplikace CARATview VR pak umožní prohlížení navržené místnosti na 

tabletu, smartphonu a také pomocí brýlí virtuální reality.   

 

Video, představující práci s CARATview VR můžete shlédnout zde 

 

 

Věříme, že avizované novinky zavedené firmou CARAT budou mít mezi Vámi pouze 

pozitivní ohlasy.  

 

Aktuální informace 

Aktuální informace, týkající se 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. 

 

Nepřejete-li si od nás nadále dostávat informace e-mailem, odhlaste zasílání Newsletteru, 

kliknutím na následující odkaz: NEPŘEJI SI DOSTÁVAT NEWSLETTER CARAT 

http://carat.technodat.cz/podpora/skoleni
mailto:carat@technodat.cz?subject=odhlasit%20Newsletter%20CARAT
http://carat.technodat.cz/produkt/hw-pozadavky
https://youtu.be/yUOG9ckdIF4
https://youtu.be/QJ2H8scwe6o


3 
 

 

Děkujeme za Vaše pochopení a za Váš čas. 

 

 

 

 

Technodat Develop, s.r.o. 

Tř. T. Bati 3295,  760 01  Zlín 

telefon: +420 577 007 934, 911 

mobil obchod: +420 605 391 984 

mobil hotline: +420 603 826 482, 605 391 984 

e-mail: carat@technodat.cz 

www: carat.technodat.cz  

Skype: hotline_CARAT 

 

mailto:carat@technodat.cz
http://carat.technodat.cz/
https://www.facebook.com/CaratSoftware/
https://www.youtube.com/channel/UCpRuy2mautphcDA9Qk_WARg

