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Drodzy Przyjaciele, 

Przypominamy, że ostatni kwartał roku to jedyny okres, w którym można 
wypowiedzieć katalogi producentów, z którymi nie planujecie dalszej współpracy.  

W przypadku jakichkolwiek zmian w obszarze katalogów prosimy o przesłanie stosownej 
informacji najpóźniej do 16.12.2016 na adres e-mail: carat@technodat.cz.              
Nie możemy zagwarantować akceptacji wypowiedzeń przesłanych po podanym 
terminie.  

 

Moduł 1P  

W pierwszej połowie tego roku firma CARAT wprowadziła nowy moduł  

rejestracji licencji online – 1P. Powodem, dla którego moduł 1P został 

wprowadzony, było zapewnienie większej ochrony danych klientów 

software CARAT.   

Niestety, w ostatnim czasie pojawiło się sporo problemów z rejestracją 

CARAT na komputerach z systemem operacyjnym Windows 10.  Z tego 

powodu zalecamy przed każdą zmianą / aktualizacją systemu 

Windows wyrejestrować program CARAT (menu System – Ustawienia – zakładka Dane 

użytkownika – przycisk Wyrejestrować). 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt.  

 

Zespół CARAT 

 

 

 

mailto:carat@technodat.cz
http://carat.technodat.cz/pl/kontakt


NOWOŚCI W CARAT 

Na wrześniowych Targach Mebli Kuchennych firma CARAT prezentowała kilka nowinek.   

Co nowego dostępne jest już teraz?  
Aplikacja Carat view, oprócz iOS Apple, dostępna jest także na SO Andriod 
(szczegółowe informacje znajdują się niżej).  
 
Na specjalne zamówienie producenta mebli kuchennych Nobilia, firma CARAT opracowała 
nową funkcję tzw. Lista kontrolna, która dostępna jest TYLKO dla klientów Nobilia. 
Szczegółowe informacje, łącznie z wideo, znajdują poniżej.  
 

Co nas czeka w najbliższej przyszłości? 
Po styczniowych targach w Kolonii software CARAT pojawi się w całkowicie nowej szacie 
graficznej – kliknij na poniższy obrazek. Sterowanie będzie łatwiejsze, bardziej intuicyjne, 
po prostu przyjazne dla użytkownika.  

   

Aplikacja CARAT View  

Bezpłatna aplikacja CARAT view dostępna jest także na systemie 
operacyjnym Android. Poniżej kilka istotnych informacji związanych 
z aplikacją.  

Jaka wersja CARAT jest niezbędna? 

 V2016.2.3. 

 
                                Na jakich systemach działa aplikacja? 

 iOS Apple 

 Android (wersja 4.0 i wyższa) 

                                Skąd pobrać aplikację? 

                                                 

                                Linki związane z aplikacją 

 Konfiguracja poczty elektronicznej z CARAT 

 Praca z aplikacją CARAT View 

http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/konfiguracja-poczty-z-carat.pdf
http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/carat-view.pdf
https://vimeo.com/180027491
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsw.caratview
https://itunes.apple.com/cz/app/carat-view/id973447993?mt=8 lub


Wspólny projekt CARAT i Nobilia    

Specjalnie dla użytkowników katalogu Nobilia, firma CARAT implementowała nową funkcję 

programu tzw. Lista kontrolna. Dzięki tej funkcji projektanci mogą przed złożeniem 

zamówienia skontrolować wizualnie kolorystykę poszczególnych elementów 

kuchni oraz wysokość szafek.   

Bezpłatną funkcję można aktywować łącząc się z serwerem CARATweb – moduł 8U.  
 
Szczegółowe informacje można zobaczyć w załączonym wideo:  
 
 
Na naszym profilu Facebook, gdzie dostępne jest wideo, znajdują się także 
informacje o nowościach, instrukcje, widea, wizualizacje oraz inne informacje 
związane z programem CARAT. 

 

Aktualności 

Zgoda na odbiór Newsletter 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 formą 
Newsletter. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę proszę kliknąć tutaj.  

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

 
Technodat Develop, s.r.o. 

 

tr. T. Bati 3295, 760 01 Zlin 
mobilie PL:  +48 737 444 911 

mobile CZ: +420 739 583 899 
e-mail: carat@technodat.cz 

www: kuchnie-carat.pl 

 

mailto:carat@technodat.cz&subject=Zgoda%20na%20wysy%C5%82anie%20informacji%20odno%C5%9Bnie%20CARAT&body=Wyra%C5%BCam%20zgod%C4%99%20na%20wysy%C5%82anie%20informacji%20mailem%20na%20adres#_mailto.
mailto:carat@technodat.cz
http://www.kuchnie-carat.pl/
https://www.facebook.com/1404586949869328/videos/1689618974699456/

