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Drodzy Przyjaciele, 
 

dnia 21.5.2015 w miasteczku Hustopece koło Brna odbył się czwarty rocznik konferencji CARAT 
FORUM 2015. 

Przedstwaieciele firm CARAT i holdingu TECHNODAT zapoznali gości konferencji z aktualnymi i 

przygotowywanymi w programie Carat nowościami wraz z planem ich wrożenia oraz z szeregiem 
trików i typów, czyli porad technicznych, ułatwiających pracę z software. Niezwykle interesujące było 

wystąpienie profesorki prywatnej Szkoły Artystycznej Ave Art z Ostravy, która zaprezentowała 
zgromadzonym szereg studenckich projektów przygotowanych w programie Carat.  

W godzinach wieczornych, w duchu przyjacielskiej atmosfery i niezapomnianych przeżyć, przebiegła 

nieformalna część konferencji.  
 

Dziękujemy za wszystkie pozytywne komentarze, które zabrzmiały pod adresem konferencji! 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane zainteresowanie. 

 
Zespół CARAT  

 

 

 



 

CARAT Forum 2015  

Po słowie wstępnym dyrektora holdingu TECHNODAT - RNDr Alesa Kobylika i dyrektora 
wykonawczego TECHNODAT Develop – inż. Jaroslava Janosa, wystąpił dyrektor sprzedaży CARAT 

Austria, pan Matthias Schaufler, który zapoznał zebranych z aktualnymi i przygotowywanymi w 
programie Carat nowościami koncentrującymi się przede wszystkim na znacznej poprawie 

wizualizacji. Pan Schaufler zaprezentował nowość App „CARAT view“ dającą panoramiczny podgląd 
zaplanowanego pomieszczenia.  

 

Po przerwie odbyły się prezentacje na temat pracy z RAYTRACER oraz Typy & triki w Carat. 
 

Jako gość konferencji wystąpiła pani inż. Iva Luksova PhD. prezentując informacje na temat procesu 
nauczania software CARAT w prywatnej szkole Ave Art. 

 

Wszystkie prezentacje z CARAT Forum 2015 dostępne są po kliknięciu na oznaczony tekst 
lub w sekcji Do pobrania. 

Na oficialną część konferencji swobodnie nawiązała część nieoficjalna, a o atmosferze całego 
spotkania wypowiadają poniższe zdjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://carat.technodat.cz/uploaded/ppt-carat-forum-td-2015-pl.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/ppt-carat-forum-td-2015-pl.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/raytracer-pl.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/typy-triki-2015-pl.pdf
http://carat.technodat.cz/pl/wsparcie/do-pobrania


 

Aktualne informacje 

Informacje o relacjach cenowych software CARAT znajdują się na stronach internetowych 
www.kuchnie-carat.pl  

Przypominamy, że nadal obowiązują zniżki cenowe dla klientów zamawiających kilka licencji. 
Bliższe informacje wraz z aktualną ofertą można uzyskać u naszych przedstawicieli.  

 

Zgoda na odbiór newsletters CARAT  

Z uwagi na obowiązującą w Republice Czeskiej ustawę o usługach informacyjnych nr 480/2004 Sb., która reguluje 
komunikację elektroniczną, prosimy Państwa o wyrażenie zgody na wysyłanie porad technicznych przez 
Newsletters. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę proszę kliknąć tutaj. Swoje potwiedzenie mogą Państwo kiedykolwiek 
anulować. 

POTWIERDZENIE nie odnosi się do partnerów, którzy przesłali zgodę na odbiór Newsletters.  

Dziękujemy za przeczytanie tej wersji Newsletter.  

Do zobaczenia w kolejnym miesiącu.  

 
 

 
Technodat Develop, s.r.o. 
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