CARAT NEWSLETTER 02/2014
Szanowni Państwo,
Na wstępie pierwszego w tym roku Newsletter życzymy Państwu w Nowym Roku wielu sukcesów w
życiu prywatnym i zawodowym oraz zdrowia i pomyślności!
Od tego tygodnia na serwerze Carat WEB dostępna jest nowa wersja programu V2014.0.2., która
przynosi z sobą kilka istotnych udoskonaleń. Główny nacisk położono na poprawę jakości wizualizacji,
które oferuje Carat. Zadanie to spełnia nowa funkcja Raytracer (moduł 3R) oraz nowo wprowadzona
możliwość importu obiektów 3D do CARAT.
Jesteśmy przekonani, że innowacje i udoskonalenia, które przyniósł Nowy Rok w CARAT będą
inspirujące i pożyteczne.
Zespół CARAT

1. Nowości w programie CARAT
Nowa funkcja RAYTRACER
Za pomocą funkcji Raytracer (moduł 3R) można w programie Carat przygotować wysokiej jakości
fotorealistyczne wizualizacje. Szczegółowe informacje o sposobie pracy z Raytracer znajdują się w
dokumencie Funkcja Raytracer
Korzystanie z funkcja Raytracer i dobrej jakości wizualizacji 3D wymaga spełnienia kilku warunków w
kwestii wymagań sprzętowych.
Ważna informacja: funkcji Raytracer nie można uruchomić na komputerach ze
zintegrowaną kartą graficzna tzw. kartą onboard.
Szczegółowe, zalecane wymagania sprzętowe nowej grafiki CARAT znajdują się na naszych stronach
internetowych w sekcji Wymagania hardware.

Import obiektów 3D
Od wersji programu 2014.0.2 można rozszerzyć katalogi nautralne (meble, dekoracje, sprzęt itd.) o
artykuły/obiekty przygotowane w programie SkechUp, który można bezpłatnie pobrać z internetu.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż gotowe obiekty SketchUp pobrane z
internetu podlegają prawom autorskim!
Więcej informacji na temat importu obiektów 3D do programu Carat znajduje się w dokumencie
Import obiektów 3D do CARAT

Obr. 1 Wizualizacja w nowej grafice 3D – funkcja Raytracer

2. Koniec wsparcia Windows XP
8 kwietnia 2014 roku Microsoft zakończy świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP.
Oznacza to, że nie będą już ukazywać się jego aktualizacje — w tym aktualizacje zabezpieczeń.
W związku z końcem wsparcia dla Windows XP oraz wymaganiami nowej grafiki CARAT prosimy o
przemyślane zakupy nowych komputerów!

3. Aktualne informacje
Aktualne informacje o relacjach cenowych software CARAT znajdują się na stronach internetowych
www.kuchnie-carat.pl , a także www.carat.technodat.cz (wersja czeska).
Przypominamy, że 1 licencję software można zainstalować na aż 3 komputarach w jednej
lokalizacji. Nadal obowiązują zniżki cenowe dla klientów zamawiających kilka licencji.
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