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Informacja 
Od wersji programu V2016.1.2. dostępna jest funkcja renderowanie obrazu panoramicznego 360°. 
Przygotowane panoramy można przeglądać na systemie iOS oraz Android za pomocą aplikacji CARAT 
VIEW, która dostępna jest bezpłatnie w App Store oraz Google Play.  
Poniżej znajdują się informacje jak przygotowć panoramę 360°, w jaki sposób przesłać ją do ipad 

(iphone) oraz jak otworzyć i przeglądać panoramę.  

Zakładamy, że planowanie jest zakończone po stronie estetycznej co oznacza, że wybrane są  
odpowiednie materiały i ich właściwości (mat, połysk ...),  a także ustawione właściwości źródeł światła.  
 
Zakładamy także, że CARAT połączony jest z klientem poczty e-mail – szczegłóły Konfiguracja poczty e-
mail z CARAT.  

 

PRZYGOTOWANIE PANORAMY 

1. Przygotowanie wizualizacji za pomocą Raytracer  

a. Przed uruchomieniem renderowania panoramy 360° należy za pomocą Raytracer 

przygotować podgląd 2D planowania (informacje znajdują się w dokumentach: 

RAYTRACER oraz Funkcja światło dzienne).  

b. Na jakość panoramy w CARAT View nie ma wpływu ustawienie rozdzielczości w 

Rytracer, dlatego można wykorzystać domyślnie ustawione profile – szybki start 

z podglądu FOTO ew. szybki start z podglądu NORMALNY. 

Podstawową różnicą w przypadku ww. profili jest podgląd świateł i cieni. Szybki start z 

FOTO pokazuje światła miękkie, a cienie ostre pojawiają się przy podglądzie z profilu 

szybki start Normalny. Różnice widoczne są także w CARAT View. 

 

Przygotowanie wizualizacji w trybie Szybki start Foto 

 
 

 

Przygotowanie wizualizacji w trybie Szybki start  podgląd Normalny

 

 

c. Wizualizację końcową można skorygować za pomocą 

suwaków ustawiając jasność, kontrast i głębię 

kolorów. Po akceptacji wizualizacji przyciskiem 

Zapisz, należy kliknąć na Przygotuj CARAT View. 

 

 

 

 

 

http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/konfiguracja-poczty-z-carat.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/konfiguracja-poczty-z-carat.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/carat-raytracer-pl.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/funkcja-swiatlo-dzienne.pdf
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d. Okno dialogowe Przygotuj CARAT View pozwoli m.in. na 

określenie pozycji kamery.   

i. Przycisk Środek pomieszczenia ustawi kamerę dokładnie 

w środku pomieszczenia, co nie zawsze jest idealnym 

rozwiązaniem. 

ii. Przycisk Podgląd umożliwia obrót kamery w 

pomieszczeniu, dzięki czemu można skontrolować, czy 

pozycja kamery jest właściwa.  Poruszając się w oknie 

z podglądem 3D można zmienić pozycję kamery. Poruszać się można standardowo we 

wszystkich kierunkach.  

e. Jeżeli pozycja kamery została ustawiona można uruchomić renderowanie CARAT View 

przyciskiem Start. Stopniowo renderowane są podglądy ze wszystkich pozycji, łącznie 

z podłogą i sufitem.   

 

f. Po zakończeniu renderowania (może trwać kilkanaście minut) pojawi się okno 

dialogowe z możliwością odesłania projektu na e-mail dostępny na wybranym 

urządzeniu moblinym z systemem iOS lub Android. Przed odesłaniem można zmienić 

tekst wiadomości.   

 
 

 

 

2. Otwarcie projektu w aplikacji CARAT View 

Po kliknięciu na załącznik e-mail aktywuje się menu 

kontekstowe - więcej obrazek.  

 

 

 

 

Załącznik e-mail 

Przy wyborze opcji Kopiuj do CARAT View aplikacja 

Carat View otworzy się bezpośrednio na stronie głównej 
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ze wszystkimi projektami. Projekty można uporządkować wg. nazwy, daty itd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przeglądanie CARAT View 

 

Otwarcie projektu nastąpi po kliknięciu na 

projekt. Przez nachylanie, obracanie oraz 

sterowanie ekranem dotykowym tabletu 

można przejrzeć pomieszczenie pod każdym 

możliwym kątem.  

 

 

 

 

 

 

 

Gesty zoom umożliwiają zmianę rozmiaru 

kąta widzenia. 

 

 

 

 

 

Dwuklik na ekranie wyświetli opcję Zamknij projekt. 
Aplikacja wróci do okna głównego z podglądem na wszystkie zapisane projekty.  
 


