Newsletter
Vážení přátelé,
dovolte nám připomenout, že čtvrté čtvrtletí kalendářního roku je poslední
období, kdy máte možnost vypovědět užívání katalogů, se kterými do budoucna
již nehodláte pracovat.
Máte-li zájem provést jakékoliv změny týkající se užívání katalogů, kontaktujte nás,
prosím, nejpozději do 30.11.2017 na adrese carat@technodat.cz.
Později podané výpovědi katalogů již nebudeme schopni akceptovat.

NOVINKY V CARAT
Nová verze programu CARAT „New Design“ byla
pro české, slovenské a polské zákazníky postupně
uvolňována od konference CARAT Fórum 2017.
Dnes je již nová verze dostupná pro všechny
uživatele.

Dosud získané ohlasy jsou převážně pozitivní a věříme, že možnosti individuálního
přizpůsobení programu si časem získají většinu uživatelů.
Pro ty z Vás, kteří se konference nezúčastnili a neměli tak příležitost seznámit se s
novou verzí a podmínkami přechodu na tuto verzi, přikládáme několik důležitých
informací:

 Aktuální verze V2016. bude funkční do 19 listopadu 2017.
 Verze programu V2016 již od 20.11.2017 nebude možno spustit.
 Nová verze CARAT „New Design“ je pro všechny zákazníky dostupná na
CARAT Webu – o jejím uvolnění jste byli informování prostřednictvím emailu.
 Verze programu CARAT „New Design“ má označení V2017.
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MOTTO: „Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete“.
V souladu s tímto citátem bychom Vám rádi představili novou verzi programu CARAT
v krátkém videu, které prezentuje základní principy ovládání programu.
video v anglickém jazyce

video v německém jazyce

Pomocí následujícího odkazu si pak můžete stáhnout příručku Stručný průvodce
verzí CARAT „New Design“.
V případě jakéhokoliv dotazu k verzi programu CARAT „New Design“ se obraťte
přímo na náš hotline (+420 571 894 335 nebo carat@technodat.cz).

TIPY A TRIKY
„New Design“ – Panel Rychlý přístup a klávesové zkratky
Založili jsme pro Vás nový kanál na portále YouTube, kde budeme postupně
uveřejňovat krátká instruktážní videa k nové verzi programu CARAT.
Prvním videem ze série Tipy a Triky je návod jak si
v programu CARAT přizpůsobit klávesové zkratky a
upravit panel nástrojů „rychlý přístup“.
Sledujte nás na

a

abyste byli v obraze.

Konference CARAT Fórum 2017
Na závěr přikládáme odkaz na krátké video
z průběhu konference CARAT Fórum 2017 a
z neformálního pokračování večera.
Připomínáme, že všechny prezentace z CARAT
Fóra 2017 naleznete na našich webových
stránkách v sekci Ke stažení.

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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