
Instalacja programu 

CARAT 

 

Publikacja zawiera informacje chronione prawami autorskimi. 

Powielanie i kopiowanie publikacji bez piśmiennego pozwolenia firmy 
CARAT jest zabronione. 

 

  

 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 

 

 

Przedstawicielstwo dla Republiki Czeskiej , Słowacji i Polski: 

 TECHNODAT - Develop, s.r.o. 
 Tř. T.Bati 3295, 760 01 Zlín 
 
 Sekretariat +420 577 007 911 
 Hotline +420 571 894 330 
 Fax +420 577 007 924 
 Mobile +420 739 583 899 
 E-Mail carat@technodat.cz 
 Internet www.kuchnie-carat.pl 
                        SKYPE                        hotline_carat_pl  
 

mailto:info@carat.de
http://www.carat.de/
mailto:carat@technodat.cz
http://www.kuchnie-carat.pl/


  

Opis instalacji  Strona 2 

Spis treści 

Spis treści ..................................................................................................................2 

Przed instalacją..........................................................................................................3 

Instalacja  ...................................................................................................................3 

Instalacja .................................................................................................................3 

Typ instalacji ............................................................................................................6 

Wybór lokalizacji docelowej .....................................................................................7 

Wybór komponentów programu ..............................................................................8 

Uruchomienie instalacji ............................................................................................9 

Start i ustawienia programu CARAT ...................................................................... 10 

Logowanie ............................................................................................................. 10 

Katalogi – pobranie katalogów .............................................................................. 12 

Odblokowanie i nastawienie war. handlowych ...................................................... 17 

Wprowadzenie stawki VAT .................................................................................. 179 

Kontakty ................................................................................................................... 20 

Hotline ................................................................................................................... 20 

Sprzedaż ............................................................................................................... 20 



  

Opis instalacji  Strona 3 

Przed instalacją 

Jeszcze przed instalacją należy się upewnić, czy na dysku twardym jest 
wystarczająca ilość wolnego miejsca. 

Na standardową instalację programu CARAT  potrzebnych jest ok. 2-3 GB, a na 
planowania, które powstaną w programie ok. 2-10 GB.  

Instalacja  

Instalacja programu CARAT przebiega z linku instalacyjnego, który przesłany jest e-
mailem.  

   

Link z instalacją CARAT 

 
Otrzymany link zapisz na PULPIT.   
 

 
Zapisanie linku na Pulpit 
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Po zakończeniu pobierania pliku na PULPICIE pojawi się następujaca ikona:  
 

 
Dwuklik na tej ikonie uruchomi instalację programu: 

(Jeżeli instalacja nie uruchomi się i pojawi się komunikat: Żądana operacja wymaga 
podniesienia uprawnień, należy kliknąć na ikonę, nacisnąć prawy przycisk myszy i 
z menu kontekstowego wybrać pozycję „Uruchom jako administrator“ – głównie w Win-
dows 7) 

 

Może także pojawić się następujący dialog1, który należy potwierdzić przyciskiem URU-

CHOM: 

 

                                            
1 
 Dialog we wszystkich programach Windows to okno, które wzywa do przeprowadzenie akcji.  
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Po uruchomieniu instalacji zostaniesz poproszony o wybór języka, w którym instalacja 
ma przebiegać.  

Wybierz język polski, a nastepnie kliknij OK.  

 

Wybór języka instalacji 

 

Zostanie aktywowany Kreator instalacji. Proszę kliknąć przycisk Dalej.  

 

Kreator instalacji 
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Pojawi się okno CZYTAJ OPIS INSTALACJI. Tutaj możesz przeczytać opis instalacji i opis 
zmian w danej wersji programu. Do tych informacji można wrócić przez menu 
DOKUMENTACJA.  

Kliknij przycisk DALEJ. 

 

Dokumentacja do wersji programu 

Typ instalacji 

W oknie TYP SETUP należy wybrać rodzaj instalacji. Proszę zostawić zaznaczoną 
możliwość INSTALACJA PROGRAMU a następnie kliknąć DALEJ  

Info: INSTALACJA DLA KLIENTA wykorzystana jest TYLKO przy instalacji programu CARAT 
na serwer i powiązane z nim stanowiska pracy.  

 

 Typ instalacji 
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Wybór lokalizacji docelowej 

W kolejnym dialogu należy potwierdzić miejsce instalacji programu CARAT. Docelowo 
ustawiona jest ścieżka C:\Carat. W przypadku instalacji na inny dysk należy kliknąć 
przycisk PRZEGLĄDAJ. 

Po wyborze lokalizacji należy kliknąć DALEJ. 

 

 Wybór lokalizacji docelowej 
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Wybór komponentów programu 

W następnym kroku pojawi się okno z dodatkowymi funkcjami programu.   

 

Funkcje dodatkowe 

 

POŁĄCZENIE CARAT-TOOLS    Wybierz tę funkcję, jeśli chcesz w programie CARAT wytwarzać 
dokumenty w formacie PDF i dokonywać zamówień za pomocą 
e-com. 

JĘZYK Jeśli chcesz w programie CARAT pracować w języku polskim 
wybierz ten język z listy. 

Wybierz (zaznacz) potrzebne funkcje programu i kliknij  DALEJ. 
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Uruchomienie instalacji 

Aby rozpocząć kopiowanie plików, a tym samym instalację programu CARAT,  kliknij 
DALEJ.  

Przebieg instalacji widoczny będzie na podglądzie 

 

 Rozpoczęcie kopiowania 

 

Jeżeli instalacja wszystkich plików przebiegła pomyślnie, to na ekranie pojawi się okno 
informujące o zakończeniu instalacji. Instalację zakończysz kliknięciem na przycisk 
ZAKOŃCZ. 
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Start i ustawienia programu CARAT 

Po instalacji programu CARAT na pulpicie komputera pojawi się ikona programu 
CARAT. Dwukrotne kliknięcie na ikonie uruchomi program. 

 

 

 

Ikona programu CARAT  

CARAT można uruchomić także za pomocą menu Windows. Kliknij na przycisk START w 
pasku zadań. Otworzy się menu, z którego wybierzesz pozycję PROGRAMY (WSZYSTKIE 

PROGRAMY). Z podmenu wybierzesz pozycję CARAT i ponownie CARAT. 

Start  programu CARAT za pomocą menu 

Program zostanie wczytany, a kilka chwil później na ekranie monitora pojawi się 
zapowiedź programu. 

Logowanie   

Pierwsze logowanie do systemu: Użytkownik: CARAT, Hasło: numer licencji.  

 

Pierwsze logowanie 
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Następnie proszę wprowadzić nowego, własnego użytkownika. 

 

Wprowadzenie własnego użytkownika 

Informacja: 

 jako pierwszego użytkownika polecamy wprowadzić administratora tzn. użyt-
kownika przyporzadkowaniego do grupy SZEF/CHEF (więcej obrazek).Tu  np. 
użytkownik  CARAT 

 kolejni użytkownicy powinni być przyporządkowani do inlej grupy  niż CHEF (in-
ne, malejące prawa). 

 
Po potwierdzeniu przyciskiem Zastosuj dialog zostanie zamknięty, a otworzy się dialog 
logowania z wypełnionymi wcześniej danymi użytkownika. 
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Katalogi  

W programie CARAT do wykonania projektu niezbędne są katalogi dostawcy. 

Pobranie katalogów z serwera CaratWEB 

Dane dostawcy, czyli katalogi należy pobrać z serwera CARATWeb. Połączenie z 
serwerem umożliwia ikona CaratWeb – zielona kula w pasku menu.  

 

Otworzy się dialog CaratWeb, gdzie należy kliknąć na POŁĄCZ.  

  

Otworzy się dialog do pierwszego zgłoszenia na CaratWEB – wprowadzenie nazwy na 
CARATWeb, hasła na CARATWeb i powtórzenie hasła. 

..  
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W kolejnym oknie dialogowym należy uzupełnić dane – m.in. adres email, pod który 
będą przychodziły informacje o aktualizacjach.  

 

 

Po wpisaniu danych program zostane zamknięty. Konieczne będzie ponowne 
połączenie z serwerem CaratWEB.   
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Po połaczeniu pojawi się dialog ze wszystkimi danymi dostępnymi dla licencji.   
 

 
 
Zaznacz wszystkie pozycje i kliknij na przycisk POBIERZ.  
 
Informacja: Pobieranych będzie ponad 1,2 GB danych, dlatego: 
- czas pobierania będzie dłuższy (kilka godzin)   
- należy sprawdzić, czy nie jest ustawiony limit ilości pobieranych danych 
- należy wyłączyć Firewall i programy antywirusowe 
 
Po zakończeniu pobierania zakończysz dialog kliknięciem na przycisk ZAKOŃCZ POŁĄ- 
CZENIE.  
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CARATWEB  zamkniesz klikając na przycisk ZAKOŃCZ.  
 
 

 
Po zamknięciu CaratWEB pojawi się informacja o pobraniu nowych danych. Pytanie o 
wczytanie danych proszę potwierdzić przyciskiem TAK.  
 

 
 
Otworzy się dialog z danymi przeznaczonymi do wczytania. Proszę kliknąć na przycisk 
WCZYTAJ DANE PODST. w celu wczytania danych. 
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Po wczytaniu danych dialog należy zamknąć.  
 
Teraz trzeba ustawić dane katalogów. Przeprowadzimy to w oknie dialogowym DANE 

PODSTAWOWE,  które otworzymy za pomocą paska menu DANE PODSTAWOWE pozycja  
KATALOGI. 

 

 

Otworzy się okno dialogowe DANE KATALOGU. Początkowo dane katalogów mają status 
„Nowy“. Aby pracować z nowymi katalogami, należy ustawić war.handlowe i 
odblokować katalogi. 
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Odblokowanie i ustawienie warunków handlowych katalogu 

W oknie dialogowym DANE KATALOGU zaznacz pożądany katalog i kliknij na przycisk 
ZMIEŃ. 

Otworzy się okno dialogowe Dane podstawowe katalogu. Na pierwszej zakładce 
znajdują się informacje o katalogu. Aby ustawić kalkulację katalogu przejdź na zakładkę 
GRUPY KALKULACYJNE.  
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Aby wprowadzić do planowania artykuł z ceną sprzedaży dla klienta, należy wpisać 
minimalnie jeden narzut (marżę). O ten narzut będzie zwielokrotniona cena artykułu 
zapisana w katalogu. 

Jeśli CARAT ma określić także cenę kupna, musisz wprowadzić warunki handlowe dla 
poszczególnych grup kalkulacyjnych uwzględnionych w katalogu producenta. 

Wpisz np: NARZUT 1 wartość 1,0 (= 100%) a war.handlowe 30,0 (= 30%). Kliknij na 
właściwe pole i wpisz cyfrę.  

 

Informacja:  

Ceną podstawową, z której odliczamy war. handlowe i narzuty jest cena, którą 
dostawca podał w danych podstawowych jako cenę cennikową. O jakiej cenie 
mówimy,  możesz dowiedzieć się w polu Info cenowe.  

 

 

 

Po wprowadzeniu kalkulacji musisz odblokować katalog. Kliknij na zakładkę KATALOG    i 
w obszarze AKTUALNOŚĆ ustaw Status. Z listy wybierz status AKTYWNY.  

 

Odblokowanie katalogu 

Następnie zapisz przeprowadzone zmiany i zamknij okno dialogowe kliknięciem na 
przycisk OK. 
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W taki sposób ustawisz kalkulację pozostałych katalogów. 

Wprowadzenie stawki VAT 

W celu ustawienia stawki VAT należy wejść manu SYSTEM- USTAWIENIA - ZAKŁADKA VAT. 
Wprowadź z klawiatury stawkę obowiązującą w Polsce.   

 

Po wprowadzeniu wartości VAT kliknij na Zastosuj – OK. 
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Kontakty 

 

Hotline 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 
16.30. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie programu, proszę pisać lub dzwonić 
pod następujące numery telefonów:  

Telefon: +420 571 894 330 

Fax: +420 577 007 924 

E-Mail: carat@technodat.cz 

SKYPE: hotline_carat_pl 

Sprzedaż 

Na wszelkie pytania odnośnie katalogów, dodatkowych modułów programu, cen oraz 
oferty szkoleń odpowiemy pod numerami telefonów:  

Telefon: +420 571 894 330 

Fax: +420 577 007 924 

E-Mail: carat@technodat.cz 

SKYPE: hotline_carat_pl 

 

 

Zespół CARAT  

 


