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CS-1230 DIALOG 

WPROWADZENIA 

ARTYKUŁU: 

 Suwaki nie są już widoczne. 

CS-1224 E-MAIL-WYWOŁANIE 

(IMAP): 
 Poprawki błędów podczas wywołania konta e-maila 

wprowadzonego w CARAT jako konto IMAP. 

CS-262 CARAT-RAYTRACER:  Przyśpieszenie obliczeń ścian z typem powierzchni "mat" np. Mat 
delikatny w Raytracer. 

CS-1150 
CS-1143 

WYBÓR MATERIAŁÓW 

NEUTRALNYCH: 
 Zastosowanie tekstur lepszej jakości pozwala skrócić czas 

potrzebny do uzyskanie podglądu materiałów. 

CS-1214 PRZEGLĄD GRUP 

KALKULACYJNYCH: 

 W Przeglądzie grup kalkulacyjnych planowana CS artykułów 
neutralnych jest poprawnie pokazana także po zmianie Narzutu i 
po nowym wyliczeniu cen oferty. 

CS-1194 KALKULACJA 

KATALOGU: 

 Do tabeli kalkulacji katalogu można ponownie standardowym 
sposobem wpisać Narzuty. 

CS-1204 OKNO OFERTA:  Nie jest już możliwe zaplanowanie artykułu w grafice i ofercie bez 
numeru pozycji.  

CS-1246 
CS-776 

WARIANTY 

USTAWIENIA DRUKU: 

 Dla każdego dokumentu graficznego musi być aktywny 
przynajmniej jeden wariant Podglądu druku (w innym wypadku nie 
można przygotować podglądu). Jeżeli dokument nie posiada 
aktywnego żadnego Podgląd druku pojawi się odpowiednia 
informacja.  

 

CS-1308 *.SKP, *.3DS:  Dzięki wprowadzonym poprawkom można prawidłowo wgrywać 
konstrukcje 3D w formacie *.skp i *.3ds. 

CS-1292 DIALOG 

WPROWADZENIA 
ARTYKUŁU: 

 Na zakładce Artykuł są ponownie pokazywane wszystkie aktywne 
katalogi nawet wtedy, gdy nie został jeszcze zaplanowany żaden 
artykuł. 

CS-1339 WYBÓR MODELU:  Orientacja tekstur w wyborze modelu jest poprawnie pokazana. 

CS-1340 3D ZLEWY:  Poprawiono podgląd zlewów 3D w trybie Foto. 

CS-1351 PLAN BLATÓW:  Teksty wprowadzone w obszarze pracy Rozmiary blatów 
roboczych, przy odwróceniu blatu w celach druku, są obecnie 



pokazane we właściwym miejscu – ramce. 

CS-1297 ODBICIE LUSTRZANE:  Szafki rogowe są prawidłowo pokazane przy odbiciu lustrzanym 
rzutu. 

CS-1338 POZYCJA 

PLANOWANIA: 

 Przy obrocie pomieszczenia o 90° także strzałka - pozycja 
planowania, zostaje odwrócona.  

CS-1290 KALKULATOR 

WARUNKÓW 

HANDLOWYCH: 

 Można przejąć wartości z kalkulatora warunków handlowych.  

CS-1331 OBLICZENIA CIENI:  Poprawiono obliczenia cieni frontów z ramką w trybie Foto i w 
Raytracer. 

CS-1150 WYBÓR MATERIAŁU:  Poprawiono większość tekstur zwiększając ich rozmiary, co 
doprowadziło do konieczności optymalizacji podglądu tekstur w 
dialogu wyboru materiału dla instalacji sieciowych. 

CS-1285 PANEL NARZĘDZI:  Zmiana umożliwiająca bezproblemowy podgląd panelu narzędzi w 
lewym górnym rogu. 

CS-1370 URUCHOMIENIE 

PROGRAMU: 

 Po starcie programu (jeszcze przed zgłoszeniem użytkownika) nie 
jest już możliwe wywołanie funkcji programu za pomocą panelu 
głównego i rozszerzonego panelu narzędzi.  

CS-1492 DIACAD-3D-EKSPORT:  Optymalizacja wywołania sceny 3D dla DiaCad w środowisku 
CARAT z dwoma monitorami.  

 


