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Vážení přátelé,
s blížícím se koncem léta vrcholí přípravy uvedení nové verze programu Carat V2015,
která bude představena na zářijových veletrzích Küchen – Order – Messe v Německu
ve dnech 19. - 25. 9. 2015. Kromě zástupců německé firmy CARAT se budete moci
setkat také s námi, a to ve dnech 19. -21. 9. 2015 – na výstavě firem Nolte, Nobilia,
Schüller, Alno, Häcker, Ballerina nebo ve výstavním areálu Area30.
Váš CARAT-tým

Obrázek 1: Ukázka grafického výstupu programu Carat

CARAT view
Aplikace CARAT view, která bude dostupná v nové verzi programu V2015, umožňuje
uživatelům CARAT, aby zprostředkovali svým koncovým zákazníkům dokonale
realistický průchod navrženou místností.
Použití je jednoduché: vyrenderovaný obrázek pošle prodejce na e-mailovou adresu
zákazníka, který si jej pak otevře pomocí aplikace CARAT view na svém iPadu nebo
iPhone. Pohybováním, nakláněním a natáčením tabletu v různých směrech je možné
prohlédnout si navržený interiér ze všech možných úhlů a své zážitky tak sdílet
s rodinou či přáteli. Samozřejmě funguje také typické ovládání tabletu nebo telefonu
pomocí prstů.

Obrázek 2: Logo aplikace Carat view

Program CARAT & Windows 10
Firma CARAT pracuje na certifikaci software pro nový operační systém Windows 10.
Tento systém byl uveden na trh koncem července a i přes masivní reklamu prozatím
nebyl oficiálně uvolněn pro firemní použití, pouze pro domácí použití. Důvodem jsou
mj. i problémy s ovladači zařízení, které pro Windows 10 ještě nebyly vytvořeny (s
ovladači tiskáren, velkých monitorů apod.).
Z tohoto důvodu Vám zatím NEDOPORUČUJEME Windows 10 INSTALOVAT.
O dokončení oficiální certifikace CARAT na Windows 10 Vás samozřejmě budeme
informovat.

Aktuální informace
Aktuální informace, týkající se nejen cenových relací software CARAT či termínů školení, naleznete na
našich webových stránkách.
Připomínáme, že stále platí výrazné cenové zvýhodnění pro zákazníky, kteří objednávají
více licencí. Informujte se, prosím, u našich obchodníků na aktuální nabídku.
Všem vážným zájemcům nabízíme mj. i testovací verze software.

Potvrzení Vašeho souhlasu s přijímáním newsletteru CARAT
Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který upravuje pravidla elektronické
komunikace, bychom Vás chtěli požádat o POTVRZENÍ VAŠEHO SOUHLASU S PŘIJÍMÁNÍM OBCHODNÍCH A
TECHNICKÝCH SDĚLENÍ v newsletterech CARAT.
V případě Vašeho souhlasu, prosím, …………… Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
V případě Vašeho nesouhlasu, ….
Děkujeme za Vaše pochopení a za Váš čas.
POTVRZENÍ se nevztahuje na ty obchodní partnery nebo zájemce o software CARAT, kteří nám svůj souhlas či
nesouhlas se zasíláním Newsletteru již vyjádřili.

Děkujeme za přečtení této verze Newsletteru.
Na viděnou v dalším měsíci.
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