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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 10.12.2018 pod adresem e-mail: carat@technodat.cz   

Nie możemy zagwarantować akceptacji wypowiedzeń przesłanych po podanym 
terminie. 

Zespół CARAT  

NOWOŚCI W CARAT 

Z początkiem listopada firma CARAT wydała ostatnią wersję programu z 

oznaczeniem 2017 - V2017.4.36.2.  

 

Prosimy o przeprowadzenie aktualizacji wszystkich instalacji programu CARAT. 

Wersja V2017.4.36.2. będzie aktywna do listopada 2019. 

Wymagania sprzętowe V2017 

 

 

Celem firmy CARAT jest stopniowe 

przejście wszystkich użytkowników 

na najnowszą wersję programu z 

oznaczeniem V2018. z podglądem 

perspektywy CARATvision, 

przyśpieszonym renderowaniem  

i nowym interfejsem App 

CARATview.  

 

 

Zainspiruj się poniższymi tutorialami: 

             Podgląd perspektywy CARATvision   

 

             Nowy interfejs App CARATview  
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mailto:carat@technodat.cz
http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/hw/hardware-pl-2018-01-new-design.pdf
https://youtu.be/l9Ny7j9a6BA
https://youtu.be/x9n-_6lcRZU
http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/novinky/flyer-caratvision-pl.pdf
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Warunkiem przejścia na wersję programu V2018, gdzie już w trakcie planowania 

widoczne są własności zastosowanych materiałów, stopnie połysku, odbicia oraz 

ustawienia światła, jest spełnienie wymagań sprzętowych dla V2018.  

 

Wymagania sprzętowe V2018       

Jeżeli chcesz korzystać z wprowadznych nowości a Twój komputer spełnia 

wymagania V2018 skontaktuj się z nami pod emailem: carat@technodat.cz.  

 

Ważna informacja dla użytkowników CARAT korzystających z iOS 

Nie możemy zagwarantować bezproblemowego działania programu CARAT na  

komputerach z iOS, na których jest Windows uruchamiany za pomocą aplikacji 

Parallels Desktop.  

Zalecamy korzystanie z Boot Camp, składnika pozwalającego na uruchomienie 

Windows przy starcie komputera. Program CARAT wymaga BEZPOŚREDNIEGO, a 

nie wirtualnego, dostępu do procesora graficznego.  

 

Aktualności 

Aktualne informacje dotyczące software CARAT i szkoleń znajdują się na naszych stronach 

internetowych 

Dziękujemy za uwagę. 

 

 

mailto:carat@technodat.cz
http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/hw/hardware-pl-2018-05-new-design.pdf
https://www.facebook.com/CARAT-1404586949869328/
https://www.youtube.com/channel/UCpRuy2mautphcDA9Qk_WARg
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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 

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać Newsletter zrezygnuj kikając na podany link:  

Nie chcę otrzymywać Newsletter  

 

mailto:carat@technodat.cz
mailto:carat@technodat.cz?subject=odhlasit%20Newsletter%20CARAT

