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Vážení přátelé,
Letní prázdniny jsou za námi, dovolte nám proto popřát, aby Vám energie, kterou jste
načerpali během slunečných dnů volna, vydržela co nejdéle a pomáhala Vám
s úspěšným zvládáním nových pracovních výzev.

SHRNUTÍ
Rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali za Váš velký zájem, o šestý ročník
konference CARAT Fórum. Hlavním cílem setkání bylo, seznámit uživatele programu
CARAT s novinkami a možnostmi, které s sebou přináší nová verze programu.
Doufáme, že se nám podařilo
naplnit Vaše očekávání a povedlo
se nám připravit pro Vás příjemné,
profesně podnětné odpoledne.
Všechny prezentace z CARAT Fóra
2017 naleznete na našich webových
stránkách v sekci Ke stažení

V rámci CARAT Fóra 2017 byl profesionálním týmem kameramanů pořízen záznam
z průběhu konference a také sestřih snímků z neformálního pokračování večera.
Krátké ohlédnutí za touto akcí si můžete prohlédnout v medailonku na našem kanále
YouTube.
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Nová verze programu CARAT „New Design“ je
pro české, slovenské a polské zákazníky
dostupná od konference CARAT Fórum 2017 a
průběžně je uvolňována všem uživatelům.
Dosud získané ohlasy jsou velmi pozitivní!
Pro ty z Vás, kteří se konference nezúčastnili a neměli tak příležitost se s novou verzí
seznámit, přikládáme několik důležitých informací:

 Aktuální verze V2016.6.0. bude funkční do listopadu 2017 (30 dní před
vypršením této verze se při každém spuštění programu objeví příslušná
informace). Poté je nutné novou verzi stáhnout z CARAT Webu.
 Nová verze CARAT „New Design“ je postupně uvolňována na CARAT Webu
– prostřednictvím emailu obdržíte informaci, že Vám byla nová verze
zpřístupněna.
 Verze programu CARAT „New Design“ má označení V2017.

Protože následujeme jednu z myšlenek Steva Jobse:
„Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete“.
Můžete pomocí níže uvedených odkazů shlédnout úvodní video, prezentující
základy nové verze programu a stáhnout příručku Stručný průvodce verzí CARAT
„New Design“.
video v anglickém jazyce

video v německém jazyce

Stručný průvodce verzí CARAT „New Design“
V případě Vašeho zájmu o okamžité zpřístupnění nové verze programu CARAT
„New Design“ se obraťte přímo na našeho obchodníka Roberta Kimlera
(robert.kimler@technodat.cz , +420 605 391 984).

Váš CARAT team
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Aktuální informace
Aktuální informace, týkající se software CARAT či 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.

Nepřejete-li si od nás nadále dostávat informace e-mailem, odhlaste zasílání Newsletteru,
kliknutím na následující odkaz: NEPŘEJI SI DOSTÁVAT NEWSLETTER CARAT

Děkujeme za Vaše pochopení a za Váš čas.

Technodat Develop, s.r.o.
Tř. T. Bati 3295, 760 01 Zlín
telefon: +420 577 007 934, 911
mobil obchod: +420 605 391 984
mobil hotline: +420 603 826 482, 605 391 984
e-mail: carat@technodat.cz
www: carat.technodat.cz
Skype: hotline_CARAT
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