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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 kontakt  
najpóźniej do 22.12.2017 pod adresem e-mail: carat@technodat.cz   

Nie możemy zagwarantować akceptacji wypowiedzeń przesłanych po podanym 
terminie. 

NOWOŚCI W CARAT 

Nowa wersja programu CARAT „New Design“ była stopniowo udostępniana polskim, 

czeskim i słowackim klientom od konferencji CARAT Forum 2017. Dziś nowa wersja 

jest już dostępna dla wszystkich klientów. 

Opinie o nowej szacie graficznej CARAT, które do 

tej pory otrzymaliśmy są bardzo pozytywne. 

Wierzymy, że nowa wersja z możliwościami 

dostosowania do indywidualych potrzeb, zyska 

z czasem przychylność wszystkich użytkowników. 

 

Tym, którzy nie mogli wziąść udziału w zorganizowanych konferencjach i nie 

zapoznali się z nowym interfejsem programu oraz warunkami przejścia na nową 

wersję przesyłamy kilka istotnych informacji: 

 
 

 

➢ Aktualna wersja V2016. będzie działała do 19 listopada 2017.  

➢ Od 20.11.2017 uruchomienie wersji programu V2016 nie będzie możliwe. 

➢ Nowa wersja CARAT „New Design“ jest dostępna dla wszystkich klientów na 

CARAT Web –  informacja przesłana emailem. 

➢  Wersja programu CARAT „New Design“ posiada oznaczenie V2017. 
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MOTTO:  „Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażę“. 

 

Podążając za cytatem S. Jobsa przedstawiamy nową wersję programu CARAT w 

krótkim filmiku prezentującym podstawowe zasady pracy z programem.  

 

    wideo w j.angielskim                                                   wideo w j.niemieckim  

                             

 

Pod podanym linkiem dostępny jest Przewodnik po wersji CARAT „New Design“.   

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowej wersji programu CARAT „New 

Design“ jesteśmy do Państwa dyspozycji (+48 737 444 911 lub carat@technodat.cz). 

 

TYPY I TRIKI  

 „New Design“ – kanał na portalu YouTube  

Stworzyliśmy nowy kanał na portal YouTube, gdzie będziemy publikowali krótkie 

filmy instruktażowe związane z nową wersją programu CARAT.  

Na początek udostępniamy kilka referencji naszych czeskich klientów.  

 

 

 

Konferencja CARAT Forum 2017  

Na zakończenie posyłamy link do filmu 

z konferencji CARAT Forum 2017 

zorganizowanej w maju w Czechach.   

Przypominamy, że wszystkie prezentacje 

z CARAT Forum 2017 dostępne są na naszych 

stronach internetowych w sekcji Do pobrania. 

Zespół CARAT  

 

 

https://vimeo.com/202738393
https://vimeo.com/207766767
https://www.youtube.com/channel/UCpRuy2mautphcDA9Qk_WARg/videos
https://youtu.be/w8x-CtAzTMo
http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/final-carat-new-design-quick-startpl.pdf
mailto:carat@technodat.cz
http://carat.technodat.cz/pl/wsparcie/do-pobrania/prezentacje-carat-forum-2017
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Aktualności 

Aktualne informacje dotyczące software CARAT, czy szkoleń znajdują się na naszych stronach 

internetowych.  

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji drogą elektroniczną zrezygnuj z subskrybcji Newsletter 

klikając na podany link: NIE CHCĘ OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER CARAT 

 

Dziękujemy za uwagę. 

 

 

 

 

Technodat Develop, s.r.o. 

Tr. T. Bati 3295,  760 01  Zlin 

telefon: +420 571 894 330 

mobile PL: +48 737 444 911  
mobile CZ: +420 739 583 899 

e-mail: carat@technodat.cz 

www: kuchnie-carat.pl    

Skype: hotline_carat_pl 

 

http://carat.technodat.cz/pl/wsparcie/szkolenia
mailto:carat@technodat.cz?subject=odhlasit%20Newsletter%20CARAT
mailto:carat@technodat.cz
https://www.facebook.com/CARAT-1404586949869328/
https://www.youtube.com/channel/UCpRuy2mautphcDA9Qk_WARg

