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POBRANIE DANYCH I PODSTAWOWE USTAWIENIA  
PROGRAMU CARAT 

 
I. Pobranie danych z serwera CaratWEB 
-  otworzy� program Carat 
- w pasku menu klikn�� na ikon� CaratWEB  

 
 

 ikona Carat WEB 
 
- W oknie CaratWEB klikn�� na ikon� Poł�cz 
- W oknie zgószeniowym wpisa� dane: U�ytkownik SZEF, hasło test 

 
 
- zaznaczy� wszystkie dane dost�pne do pobrania – bilddaten, katalogi neutralne (np. 
dekoarticel, kamine itd.) 
- klikn�� na przycisk Pobierz  
- po pobraniu danych (mo�e trwa� i dłu�sz� dob� w zale�no�ci od szybko�ci poł�czenia i 
ilo�ci danych do pobrania) klikn�� na przycisk Zako�cz poł�czenie a nast�pnie Zako�cz 
-  Nast�pnie nale�y wczyta� pobrane dane – program sam poprowadzi 
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- Pojawi si� okno dialogowe,  w którym nale�y klikn�� na przycisk Wczytaj dane 
podstawowe  

 
 
II. Wprowadzenie i ustawienie walut (kursy Euro do PLN i odwrotnie) 
 

1. Wprowadzenie waluty złoty 
- Z menu wybra� SYSTEM – USTAWIENIA 
- zakładka Waluta/J�zyk 
- do tabeli Waluty systemowe wprowadzi� złoty  
- klikn�� na przycisk NOWY 
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- otworzy si� poni�sze okno, do którego nale�y wpisa� symbol i oznaczenie waluty np: 
PLN, zł. 

 
 
- waluta Euro jest w systemie automatycznie 
 
2. Ustawienie kursu walut (umo�liwi to przygotowanie oferty w EURO lub PLN) 
-  do tabeli Faktory przeliczeniowe nale�y wprowadzi� kursy walut: Eur do PLN i PLN 
do Eur 
- klikn�� na przycisk Nowy  
- waluta – �ródło wybra� EUR waluta- cel wybra� PLN , wpisa� współczynnik wg 
aktualnego kursu np. 4,9, klikn�c na OK 
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- ponownie klikn�� na przycisk Nowy 
- tym razem waluta – �ródło wybra� PLN, waluta- cel wybra� EUR , wpisa� 
współczynnik wg aktualnego kursu np. 0,204082, klikn�c na OK 

 
 
 
Info: Jak obliczy� relacj� PLN do EUR? 
Najszybciej na kalkulatorze w komputerze. Do kalkulatora wpisa� warto�� Euro do 
PLN np. 4,9, a nast�pnie klikna� na przycisk 1/x .  

 
 
Otrzymamy wynik proporcji, czyli warto�� 1 zł w stosunku do EUR.  

 
 
Do Carat wpisujemy tylko 6 miejsc po przecinku, dlatego szóste miejsce po przecinku 
nale�y zaokr�gli�. Nasz wynik wpisany do Carat to 0,204082. Iloczyn tych dwóch 
warto�ci powinien wynie�� 1 lub nieco nad 1.  
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3. Ustawienie VAT 
- przej�� na zakładk� VAT 
 

 
 
- jako pierwsz� i główn� stawk� wpisa� 22,00 
- klikn�� na przycisk Zastosuj i OK 
 
4. Odblokowanie i ustawienie katalogu Noblessa K 
- z menu wybra� Dane podstawowe – Katalogi  
- zaznaczy� katalog Noblessa K (niebieski pasek) i dwukrotnie na nim klikn�� 
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- w oknie Dane podstawowe katalogu Noblessa K na zakładce Katalog ustawi� status 
AKTYWNY 

 
 
- przej�� na zakładk� Grupy kalkulacyjne  
- dla poszczególnych grup kalkulacyjnych katalogu (mobelteile, spulen itd)  wpisa� 
warunki handlowe, ew. skonto, bonus – z tego Carat obliczy cen� kupna mebli przez 
studio. 
Np. szafka w katalogu kosztuje 100EUR – 50% warunki handlowe = 50EUR cena 
kupna przez studio 
Halogen (grupa zubehor) w katalogu kosztuje 70EUR – 10% warunki handlowe= 
63EUR cena kupna przez studio.   
 

 
 
- do kolumny Narzut 1 wpisa� warto�� narzutu – mar�y , z którego Carat obliczy cen� 
sprzeda�y dla klienta CS. 
Np.  
- Je�eli cena sprzeda�y równa si� cenie katalogowej to do kolumny Narzut 1 wpiszemy 
1,00 - cena sprzeda�y artykułu z VAT b�dzie identyczna jak cena katalogowa.  



 7 

 
 
- Je�eli cena sprzeda�y równa si� cena katalogowa + 22%VAT to do kolumny Narzyt 1 
wpiszemy 1,22  

 
 
- Po wprowadzeiu ustawie� mo�na sprawdzi�, jak wprowadzone warto�ci wpłyn� na 
obliczenie ceny kupna (CK) przez studio oraz ceny sprzeda�y (CS) przez klikni�cie na 
przycisk Kalkulator – war.handlowe 
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- Wprowadzenie warunków handlowych i narzutu potwierdzi� klikni�ciem na przycisk 
Zatosuj , OK. 


