
CARAT Forum 22. 6. 2017

CARAT – New design 2017



CARAT NEW Design – Fakty i liczby

➢ Design dostosowany do Windows 10

➢ Przejrzystość programu – nacisk na intuicyjność i uproszczenia

➢ Sterowanie korespondujące z trendami (MS Office)

➢ Ponad 200 nowych ikon

➢ Dział rozwoju pracował nieustannnie przez 6 miesięcy nad nową wersją

➢ Objętość prac – 1 człowiek = 5 lat pracy

➢ Oficjalna prezentacja na targach IMM w Kolonii 2017

➢ Klienci – testerzy beta     rozwój przy współpracy z użytkownikami



CARAT Nowy interfejs



CARAT Nowy interfejs

Panel narzędzi szybki dostęp

pasek menu

standardowy

panel narzędzi panel boczny

otwarty

panel boczny

schowany

pulpit roboczy

pasek stanu



Widok CARAT / WINDOWS

Dostosowanie widoku:  zakładka Podląd - Widok



Interfejs – Pasek menu

➢ Pasek menu zastąpił menu tekstowe, główny panel narzędzi i 

częściowo oferty kontekstowe poprzedniej wersji. 

➢ Pasek menu został po raz pierwszy użyty przez firmę Microsoft w 

Microsoft Office 2007 i od tej pory jest stale aktualizowany.

➢ Centrum nowego interfejsu jest tzw. Pasek menu 



zakładki

Pasek menu - szczegółowo

grupy

;

funkcje



Pasek menu - szczegółowo

➢ Na każdej zakładce dostępne są zestawy funkcji

właściwych dla danej zakładki. 

➢ Podczas poruszania się między oknami

PERSPEKTYWA / RZUT /LISTA ARTYKUŁÓW w 

pasku menu otwiera się zawsze odpowiednia

zakładka. 



p r i o r y t e t 

➢ Rozmieszczenie grup i funkcji w grupach przebiega zawsze od strony

lewej do prawej w zależności od ich rangi

➢ Funkcje z możliwością wyboru spośród kilku opcji posiadają małą

strzałkę

➢ Funkcje istotne lub często używane mają większą ikonę

Pasek menu - szczegółowo



Szybka informajca

➢ Po zatrzymaniu kursora na danym symbolu wyświetla się informacja na temat funkcji

➢ W porównaniu do wersji poprzedniej informacje są obszerniejsze



Pasek menu – podgląd dynamiczny

pasek menu – pełny rozmiar

pasek menu – zmniejszony rozmiar

Grupa funkcji Podgląd

Grupa zredukowanych funkcji pojawia się ponownie

w standardowym rozmiarze po kliknięcku na nią

Podczas zmniejszania okna programu zmienia się podgląd

grup – cała grupa może się zredukować do 1 ikony



Pasek menu – minimalizacja

Minimalizacją uzyskamy więcej przestrzeni roboczej – widoczne są tylko

zakładki, zestawy funkcji są schowane

na pasek menu i wybrać – Minimalizuj pasek menu (Minimalize the …)  

Funkcje pojawią się po kliknięcku na jedną z zakładek.

Lub kliknąć na strzałkę znajdującą

się w prawej górnej części okna



Pasek menu – minimalizacja

Zminimalizowany pasek menu 

oraz panele boczne.



Pasek menu – dostosowanie

➢ Edytowanie zakładek,  grup,  funkcji

na pasek meu i wybrać – Dostosuj pasek menu (Customize the …)

zakładka

grupy na zakładce

zakładka nowa

grupa nowa

c

zmiana nazwy

(zakładki, grupy)

przywrócenie ustawienia

oryginalnego

zakładka widoczna
zakladka schowana

usunięcie

grupy, polecenia

dodanie

polecenia

obszar wyboru poleceń

polecenia



dodawać zakładki

grupy   – do zakładek własnych i systemowych

funkcje – tylko w grupach własnych

usuwać zakładki – tylko własne

grupy     – własne i systemowe

funkcje – tylko w grupach własnych

zmieniać nazwę zakładki – wszystkie

grupy – wszystkie

funkcje – tylko w grupach własnych

➢ Edytowanie zakładek,  grup,  funkcji

Pasek menu – dostosowanie

Jakiekolwiek dostosowanie dotyczy TYLKO aktualnie zalogowanego użytkownika!



Pasek menu – Skróty zewnętrzne

Na pasku menu można umieścić linki do programów zewnętrznych, które mogą być uruchamiane 

bezpośrednio z Carat!

Konfiguracja: zakładka System  Skróty Nowy

1.

2.

3.



pozycja plik

Pozycja Plik – praca Z komisją

➢ Pozycja Plik umożliwia dostęp do menu, w którym dostępne są

polecenia pracy Z komisją. 



Pozycja Plik – praca Z komisją



Pozycja Plik – praca Z komisją

Aktywne przy zamkniętej komisji

E-mial partiami

Druk partiami

Otwacie przegladu komisji, więcej v. 2016

Wprowadzenie komisji, więcej v. 2016



wyszukiwanie

Funkcja wyszukiwania

➢ podczas pisania wyszukiwane są wszystkie polecenia odpowiadające

wprowadzonemu tekstowi

➢ np.  światło bloki

➢ Nowość w wersji 2017



Wersja 2016

Nowe menu kontekstowe

Wersja 2017



Nowe menu kontekstowe

Wersja 2017

Panel narzędzie kontekstowy

o Nowy

o Zmień

o Kopiuj

o Zastąp

o Przesuń

o Obróć

o Usuń

o Druk 

o Podgląd druku

➢ Szybkia informacja - przy zatrzymaniu

kursora na danym symbolu wyświetla się

informacja na temat funkcji

➢ Funkcje z możliwością wyboru spośród kilku

opcji posiadają małą strzałkę



Panel narzędzi – Szybki dostęp

Panel narzędzi Szybki dostęp

➢ panel narzędzi może zawierać narzędzia nieależne od aktualnie

otwartej zakładki paska menu

➢ można go umieścić pod pasek zakładek

➢ dostępny z każdego miejsca CARAT 



Szybki dostęp - dostosowanie

➢ Dodawanie i usuwanie funkcji panelu Szybki dostęp

na pasek menu i wybrać – Dostosuj panel narzędzi szybki

dostęp (Quick access Toolbar)

funkcje
panel

Szybki dostęp

Przywrócenie ustawienia

oryginalnego



Szybki dostęp - dostosowanie

na dowolnej funkcji w pasku menu i wybrać –

Dodaj do panelu narzędzi Szybki dostęp (Add to Quick …)

➢ Dodawanie i usuwanie funkcji panelu Szybki dostęp

na dowolnej funkcji w panelu Szybki dostęp i wybrać – Usuń 

z panelu narzędzi Szybki dostęp (Remove from Quick...)



Panele boczne

Panel Info Wartości planowania



Opcje wyświetlania paneli bocznych

Panel ruchomy

Panel dokowany

Panel schowany

na nagłówku panelu

w menu kontekstowym

wybrać jeden z wariantów

można umieścić w dowolnym

miejscu pulpitu roboczego

zakotwiczony na 

krawędzie L/P pulpitu 

roboczego

Schować – zakładka Podgląd

chowa się

automatycznie a 

po najechaniu

kursorem pojawia



➢ Panel Info pokazuje

o najważniejsze informacje niezbędne do opracowania

graficznego

o panel najczęściej wykorzystywanych narzędzi

➢ zachowuje się kontekstowo

o zmieniają się wyświetlane informacje

o zmieniają się pola do edytowania

o aktywne są tylko te narzędzia, które można wykorzystać w 

danej sytuacji

➢ po zatrzymaniu kursora na nagłówku konkretneg pola wyświetla się

szybkie info

Przyciski ZASTOSUJ  /  ANULUJ

zastępują

ENTER  /  ESC

Panel boczny Info

Panel 

narzędzi

Panel Info



Panel boczny Info - szczegóły

Informacje o artykule

Współrzędne pozycji

Pozycja kontekstowa

Zakres wartości

Akcja

Pozycja planowania

➢ Informacje o zaznaczonym elemencie

(artykuł, ściana, dekoracja, okno, itd.)

➢ Umożliwia przesunięcie artykułu względem osi pionowej i 

poziomej (przesunięcie względem ściany która nie jest 

położona prostopadle ani równolegle do pozostałych scian)

➢ Informacje o pozycji zaznaczonego elementu 

(w stosunku do lewego dolnego rogu)

o Kolumna lewa – pozycja relatywna

o Kolumna prawa – pozycja absolutna   

➢ Pokazuje w jakim zakresie możliwe jest wprowadzenie 

wartości - odnosi się do pola aktualnie edytowanego 

➢ Działania możliwe do przeprowadzenia

➢ Wymiary związane z aktualnym położeniem pozycji

planownia



Przesunięcie artykułu

➢ Współrzędne pozycji

o Kolumna lewa – wartości relatywne  o ile artykuł ma zostać 

przesunięty w stosunku do aktualnej pozycji

o Kolumna prawa – wartości absolutne pozycja artykułu w 

pomieszczeniu, zawsze względem lewej dolnej krawędzi

planowania

X

y

+

+

-

-

➢ Pozycja kontekstowa

o Ruch względem osi poziomej obiektu

o Ruch względem osi pionowej obiektu



Skos sufitu

Zasada podobna jak w starej wersji, ale akcji towarzyszą nowe dialogi

Zaznaczyć ścianę  zmień  wybrać Skos sufitu - Nowy

Nowa pozycja

Ograniczenie, 

pozwala

ograniczyć skos 

do 1. ściany lub 

aplikować bez 

ograniczeń, więcej

następny slajd.



Skos sufitu – bez ograniczenia



Skos sufitu – tylko 1. ściana



Skróty klawiaturowe

➢ Skróty programowe

o Ctrl + N ….. Nowa komisja (zamknięte komisje)

o Ctrl + O ….. Otwórz komisję (zamknięte komisje)

o Ctrl + P …..  Druk

o Ctrl + S …..  Zapisz komisję

o Ctrl + G …..  Generowanie

o F9         ….. Zablokowanie CARAT



Skróty klawiaturowe - edytowanie

na pasku menu i wybrać – Dostosj pasek menu – Dostosuj skróty klawiaturowe

➢ dla większości funkcji, można tworzyć własne skróty klawiaturowe



Skróty klawiaturowe - wytworzenie

Wybrać odpowiednie polecenie

Wprowadzić skrót klawiaturowy

1.

2.

3.

Jeżeli polecenie posiada przypisany

skrót widoczny jest w podanym polu. 

Można usunąć przypisany skrót lub 

dodać nowy. 

W przypadku nie usunięcia skrótu

polecenie będzie posiadało 2 skróty

klawiaturowe. 

przywrócenie ustawienia

oryginalnego

Usunięcie przypisanego skrótuPrzypisać skrót klawiaturowy



Lista katalogów – nowy podgląd

➢ zakładka Dane – Dane katalogu 

Panel narzędzi Filtry Sortowanie Wyszukiwanie Menadżer kolumn



V 2017

V 2016

Lista katalogów – panel narzędzi

Narzędzia do pracy z katalogami

o Nowy

o Zmień

o Kopiuj

o Usuń

o Zaznacz wszystko

o Odznacz wszystko

o Otwórz wszystko

o Zamknij wszystko

o Menadżer kolum



Lista katalogów - filtry

o w nagłówku kolumn, względem których można filtrować, znajduje się strzałka

o po kliknięciu na strzałkę pojawia się okno z filtrami

o filtr aplikuje się zaznaczeniem wybranej opcji

Kolumna z aktywowanym filtrem posiada symbol 

Okno z filtrem

Filtr - symbol



Nowy podgąd listy katalogów – mendżer kolumn

Przesunięcie kolumny – kliknięcie na nagłówek

kolumny i przeciągnięcie na odpowiednią pozycję

Ukrycie kolumny – kliknięcie na nagłówek

kolumny prawym przciskiem myszy i wybranie –

Schowaj kolumnę

Kolumny ukryte będę ponownie dostępne przez 

kliknięcie na nagłówek kolumny prawy przycisk 

myszy – Menadżer kolumn. Otworzy się dialog z 

listą ukrytych kolumn. Kolumna zostanie

ponownie umieszczona w tabeli przez kliknięcie i 

przeciągięcie z menadżera na daną pozycję.



Okno Lista artykułów

Wszystkie opcje pracy z tabeli odnosi się także do okna listy artykułów.

Tzn. dane można: sortować / filtrować / wyszukiwać / przesuwać / chować (menadżer kolumn)



Okno Lista artykułów – nagłówek wierszy

Nowe symbole w nagłówku wierszy informują o błędzie lub ostrzegają

Szczegóły można uzyskać kliknięciem na symbol lub zatrzymaniem kursora



Okno Lista artykułów - filtry

Możliwość ustawienia filtrów we wszystkich kolumnach posiadających symbol strzałki

Po włączeniu filtru w nagłówku kolumny pojawia się symbol

Sumy dla każdej kolumny po zastosowaniu filtra

Informacja o filtrze i ilości wyfiltrowanych rekordów

Przykład: Filtr na kolumnie nr 1, 

wyfiltrowane wszystkie pozycje z  

ostrzeżeniem i błędem



Okno Lista artykułów – wyszukiwanie (filtr)

Przykład: przy wpisaniu do kolumny artykuł tekstu

zmia… zostały wyfiltorowane wszystkie

wiersze z tekstem zmiana szerokości

Sumy dla każdej kolumny po zastosowaniu filtra

Informacja o filtrze i ilości wyfiltrowanych rekordów

Możliwość wyszukiwania w kolumnach posiadających symblo lupy

Pisanie w polu z lupą rozpoczyna wyszukiwanie odpowiednich pozycji z wprowadzonym testem



Okno Lista artykułów – podgląd cen

W wersji 2017 w oknie lista artykułów (oferta) nie ma zakładek z cenami. 

Ceny Sprzedaży / Cennikowa / Kupna wyświetlają się w kolumnach

Podgląd koumn wybieramy na zakładce Planowanie handlowe w grupie Lista artykułów.

CS

Pola, które można w liście artykułów edytować są oznaczone kolorem 

zółtym (po aktywacji opcji żółte pole tekstowe)

CC
CK



Okno perspektywa

Panel sterowania perspektywą V. 2016

Pasek menu perspektywy V. 2017



Ustawienia systemu

wersja 2016 – nieprzejrzyste zakładki, przegrupowania

Wersja 2017 – lista, pojęcia w porządku alfabetycznym, 
nie dochodzi do przegrupowania, 
przejrzystość, lepsza orientacja,
szybkość



Pomoc online

➢ Online – niezbędne połączenie z internetem !

➢ Wyświetlenie pomocy – po naciśnięciu F1 otwiera się w przeglądarce internetowej

➢ Kontekstowa - otwiera się na aktualnym temacie



CARAT - start

Uruchomienie CARAT z zaznaczoną opcją „Pokaż 

CARAT news” – standardowo przy każdym 

uruchomieniu pojawi się strona główna pomocy online 

„CARAT news”



Udostepnie nowej wersji V2017

➢ Nowa wersja - 2017.4.x.x.

➢ Nowa wersja będzie stopniowo udostępniana po CARAT Forum

➢ Międzywersja 2016.6.0. – będzie aktywna do listopada 2017

➢ Międzywersja 2016.6.0. – będzie dostępna na Web od 26 czerwca

➢ Zalecenie: na CARAT Web ustawić min. jednego użytkownika, który będzie

otrzymywał informacje o updates!

➢ Upgrade standardowy – pobranie z CARAT Webu – restart CARAT i 

automatyczna instalacja nowej wersji

➢ Na wersji 2016.6.0. moża pracować aż do momentu pobrania i 

zainstalowania nowej wersji, ale nie dłużej niż do 11/2017 

➢ UWAGA:  Po instalacji nowej wersji nie ma możliwości powrotu do wersji 2016



CARAT Web – informacje o update

➢ CARAT Web / Narzędzia / Użytkownnicy / Zmień



CARAT Web – informacje o update



CARAT – Raytracer



CARAT – Raytracer



Z programem CARAT zawsze o krok do przodu
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