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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 10.12.2018 na adrese carat@technodat.cz.  

Později podané výpovědi katalogů již nebudeme schopni akceptovat. 

Váš CARAT tým. 

NOVINKY V CARAT 

Začátkem listopadu byla pro všechny zákazníky uvolněná poslední verze programu 

s označením 2017 – V2017.4.36.2.  

Aktualizujte si prosím všechny instalace programu CARAT na výše uvedenou verzi. 

V2017.4.36.2 bude aktivní do listopadu 2019.  

Pro tuto verzi je doporučena následující Hardwarová konfigurace V2017.  

Cílem společnosti CARAT je postupný 

přechod všech uživatelů programu na 

nejnovější verzi s označením 2018. 

V této verzi programu budete pracovat 

s vylepšeným zobrazováním perspektivy 

CARATvision, urychleným 

renderovanim a vylepšeným 

rozhraním na App CARATview. 

 

Inspirovat se můžete v následujících tutoriálech 

Zobrazováni perspektivy CARATvision    

           Nové rozhraní App CARATview VR    
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http://carat.technodat.cz/uploaded/novinky-cz/caratvision-booklet-finale.pdf
mailto:carat@technodat.cz
http://carat.technodat.cz/uploaded/hw/hardware-cz-01-2018-new-design.pdf
https://youtu.be/6uZpNsLCYiw
https://youtu.be/b30ybN5sjFs
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Podmínkou pro přechod na verzi programu V2018, ve které jsou již během plánováni 
zohledňovány vlastnosti použitých materiálů, stupně lesku, odrazy a také nastavení 
světel, je splnění hardwarových požadavků pro V2018.   

Hardwarové požadavky V2018:   

 

Pokud chcete využívat zavedené novinky a Vaše počítače splňuji hardwarové 

požadavky V2018, obraťte se na nás s žádostí o uvolnění této verze, na email: 

carat@technodat.cz 

 

Důležitá informace pro uživatele programu CARAT s iOS 

Na počítačích s iOS, kde je Windows spouštěn pomocí Parallels Desktop, 

nemůžeme zaručit bezproblémové fungování programu CARAT.  

Doporučujeme spouštět Windows výhradně pomocí nástroje Boot Camp, kdy je 

Windows spuštěn při startu počítače. Program CARAT potřebuje mít přímý přístup 

k HW počítače, což Parallels Desktop neumí zajistit. 

 

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 

Děkujeme za Vaše pochopení a za Váš čas. 

 

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

