
 

Ukryte warto�ci planowania            Strona 1 
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Publikacja zawiera informacje chronione prawami autorskimi. 

Powielanie i kopiowanie bez pisemnego zezwolenia firmy CARAT jest 
zakazane. 

 

 2005 CARAT Gesellschaft für Organisation und Softwareentwicklung mbH 
Im Gefierth 8, 63303 Dreieich-Sprendlingen 

Telefon: 06103/9308-0, Hotline: 06103/9308-380 
Telefax: 06103 / 9308-399 

E-Mail: info@carat.de, Internet: www.carat.de 
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 T�. T.Bati 3295, 760 01 Zlín 
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 E-Mail carat@technodat.cz 

                       Internet www.kuchnie-carat.pl 
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Wst�p 
Ukryte warto�ci planowania s� to warto�ci handlowe - dane o zysku (w walucie / %) i 
cenach (kupna / sprzeda�y / katalogowych), które mog� by� widoczne na monitorze w 
trakcie pracy w celu uzyskania szybkiego podgl�du warto�ci danego wariantu planowania.   

Dokładne cyfry - �cisła kontrola 
Dzi�ki dodatkowej funkcji programu CARAT „Ukryte warto�ci planowania“ masz swój 
biznes stale pod kontrol�. Widzisz jak wysoka jest cena sprzeda�y, mo�esz tak�e mie� 
podgl�d zysku brutto, rabatu klienta oraz dostawcy itd. A co najwa�niejsze, klient nic o tym 
nie wie! 

Lepszy podgl�d – łatwiejsza sprzeda� 
Teraz ju� nic nie umknie Twojej uwadze. Dane aktualizuj� si� automatycznie, a Ty wiesz 
na ile mo�esz sobie pozwoli�. Na tej podstawie mo�esz odpowiednio kierowa� rozmow� z 
klientem z poczuciem pewno�ci, �e nic nie dajesz za darmo. 

1. krok: Zmiana ustawie� systemu 
Aby zmieni� ustawienia systemu wybierz w menu SYSTEM pozycj� USTAWIENIA. 

 
Otworzy si� dialog PARAMETRY. Tu kliknij na zakładk� Ukryte dane projektu. 
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2. krok: Ustawienia podgl�du  
Tu mo�na okre�li�, które dane maj� by� widoczne. Do dyspozycji s�: 

- cena kupna 
- zysk 
- zysk % 
- rabat klienta % 
- Info kalkulacyjne 
- rabat katalogu (dostawcy) v % 
- grupy zamiany bloku 
- ró�nica mi�dzy CS a min.CS 
- suma całkowita 

Aktywuj pola w pierwszej kolumnie WIDOCZNE dla wszystkich danych, które maj� zosta� 
pokazane w obszarze informacji.  

Je�eli nie przeprowadzisz �adnych dalszych zmian to zostan� wybrane informacje przej�te 
z systemu w relacji 1:1 i pokazane w obszarze informacji razem z podanym skrótem. 

 

 

3. krok: Zakodowanie danych 
Pokazywane warto�ci mo�na zakodowa� w ten sposób, �e wprowadzisz dowolny 
współczynnik - faktor, który pomno�y dan� warto��.  

Wybierz okre�lon� warto�� i kliknij na przycisk ZMIENI�. Otworzy si� dialog  UKRYTA 
WARTO�� PLANOWANIA. 
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W nim mo�na zmieni� SKRÓT, KOLOR podgl�du i WSPÓŁCZYNNIK kodowania. Je�eli np. 
wybierzesz dla ceny kupna współczynnki 2,00 dane systemu zostan� podwojone. Tym 
sposobem zmianie ulegnie podgl�d w obszarze informacji. 

       
 

4. krok: Sortowanie danych 
Kolejno�� wyst�powania danych mo�na okre�li� samodzielnie. Zaznacz dan� warto�� 
(b�dzie oznaczona kolorem) i kliknij na przycisk DO GÓRY lub NA DÓŁ. 

 
Uwaga: 
Je�eli zaznaczysz górn� warto�� to masz do dyspozycji tylko przycisk NA DÓŁ, 
poniewa� warto�� jest ju� max.na górze. Z warto�ci� znajduj�c� si� na dole jest 
analogiczne - mo�na klikn�� tylko na przycisk DO GÓRY. 

 

5. krok: Wybór uprawnie� 
Dla ka�dej warto�ci mo�na, poprzez zakre�lenie uprawnie	 okre�li�, która grupa 
u�ytkowników mo�e j� widzie�. Aktywuj odpowiednie pole w odpowiedniej kolumnie w 
menu DANE PODSTAWOWE  – U
YTKOWNICY – przycisk  UPRAWNIENIA – zakładka SYSTEM. 
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6. krok: Pokazanie warto�ci zerowych  
Dla warto�ci RABAT KLIENTA W %, RABAT DOSTAWCY W % i GRUPA ZAMIANY BLOKU mo�na 
dokona� zmiany ustawienia - WARTO�� ZEROW� POKA
. Rozkliknij bezpo�rednio warto�� w 
kolumnie (Tak / Nie). 

 
Otworzy si� okno UKRYTA WARTO�� PLANOWANIA, a Ty masz mo�liwo�� to ustawienie 
zmieni� przez zaznaczenie odpowiedniego pola: 

 
Tym sposobem mo�esz wytworzy� własny styl informacyjny - poskłada� informacje, które 
s�  potrzebne do wła�ciwego prowadzenia dialogu z klientem. 

 

Typ: 

Je�eli zmieniasz te ustawienia przy otwartej komisji, to po klikni�ciu na przycisk 
ZASTOSUJ zmienione dane s� bezpo�rednio przejmowane do komisji i mo�esz 
kontrolowa� wpływ tych zmian w obszarze informacji. 
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Kontakt 
 

Hotline 

Od poniedziałku do pi�tku od 8.30 do 16.30 jeste�my do Waszej dyspozycji. W przypadku 

pyta	 odno�nie programu, prosz� pisa� lub dzwoni� pod nast�puj�ce numery telefonów: 

Telefon: +420 577 007 935 

Fax: +420 577 007 924 

E-Mail: carat@technodat.cz 

 

 

Sprzeda� 
Na wszelkie Wasze pytania odno�nie katalogów producentów,  dodatkowych modułów do 
programu, warunków sprzeda�y a tak�e o organizowanych przez nas szkoleniach 
odpowiemy pod numerami telefonów: 

Telefon: +420 577 007 934 

Fax: +420 577 007 924 

E-Mail: carat@technodat.cz 

 

 

 

�yczymy wielu sukcesów podczas pracy z programem CARAT, ł�cznie z tymi handlowymi. 

Wasz  CARAT Team 

 

 


