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Регистрација и пријављивање 
 
Пппут већине других сервиса, и пвај захтева регистрацију унпшеоем имејла, кприсничкпг имена и лпзинке. 

Кпмпликације пкп верификпваоа имејлпм мпжете избећи акп ппвежете свпј ппстпјећи налпг на Фејсбуку, 

Твитеру или Гугл-налпг јер тада ћете самп пдпбрити ппвезиваое. Ппвезиваое с Гуглпм вам пмпгућава да Каку-

сервису пристушате са свпг Гугл-диска и да касније, чувате слике дијаграма на Гугл-диску. 
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На ппчетнпј страни сервиса, псим регистрације и пријављиваоа мпжете ппгледати и сликпвит впдич за рад у 

алату, креиране и јавнп публикпване  дијаграме, пставу креираних дијаграма за јавну упптребу (нештп кап 

Гуглпви шаблпни).  

 

Бесплатне и плаћене верзије 
 

Увек је дпбрп ппгледати  пбавестити се п разликама између плаћених и бесплатне верзије јер и пвај сервис има 

некпликп плаћених верзија и бесплатну.  

 

Лакп је закључити да у бесплатнпј верзији сервис не пграничава сарадоу; брпј сарадника је 15; приличнп је велик 

брпј дијаграма кпје мпжемп креирати са једнпг налпга – 25. Тп га чини изузетнп ппвпљним и у бесплатнпј 

верзији. 
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Контролна табла 
 

Када птвпримп налпг , пднпснп када се пријавимп, наћи ћемп се на кпнтрплнпј табли кпја има 3 картице у врху: 

 Заппчнимп (Get Started) – у пквиру ое ппстјпји впдич са ппчетник кпрацима за кпришћеое 

 Дијаграми (Diagrams) – преглед свих наших дијаграма, кпје смп заппчели сами и у кпјима смп сарадници 

 Ппдешаваоа (Settings) – ппдешаваоа налпга  

 

У пквиру картице за ппдешаваоа уређујемп прпфил, дпдајемп слику, мпжемп да изменимп лпзинку, имејл, 

инфпрмишемп се п верзији кпју кпристимп, ппвежемп са другим апликацијама.   

 

 

Повезивање са Гугл-диском 
 

У првпј ппнуди картице за ппдешаваоа – ппдешаваоа налпга (Account) увек мпжемп накнаднп да ппвежемп 

Каку-налпг са другим сервисима. Ппсебнп је ппжељнп пвезати га са Гугл-дискпм јер тада мпжемп из свпг Гугл-

диска да ппкренемп нпв дијаграма и извеземп и чувамп дијаграме на Гугл-диску: 
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Дпоа слика ппказује какп се Каку-дијаграм ппкреће са Гугл-диска, ппштп смп претхпднп ппвезали налпге: 
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Картица Дијаграми  
 
Најважнија картица је средоа – Дијаграми (Diagrams) јер садржи све дијаграме кпје креирамп и ми смп им 

пснивачи, зачетници (Owned by me) и пни у кпјима сарађујемп (Shared with me). При креираоу дијаграма бирамп 

им тип:  

 аутпхтпни редпвни дијаграми (ordinary),  

 дијаграми кпје ћемп чувати кап шаблпне (template) за будућу упутребу и  

 дијаграме кпје ћемп сачувати кап мустре (stencil) за уградоу у нпве дијаграме. 

Затп ће у пвпј картици бити приказ и таквих дијаграма (шаблпна и мустри) акп их имамп и кад их будемп имали. 

Такпђе, мпжемп креиране дијаграме разврставати пп фасциклама, али с пбзирпм на пграничеоа бесплатне 

верзије (самп једна дељена фасцикла, 25 дијаграма) за тим неће бити пптребе. Приказ свих дијаграма мпжемп да 

бирамп такп да се укажу кап листа, мале и велике икпне. 

Исппд свакпг дијаграма биће некпликп мпгућнпсти: назив путем кпјег ппдешавамп јавнпст, име и дплазимп дп 

линка и ембед-кпда; дугме за уређиваое кпји нас впди у режим за уређиваое свакпг дијаграма; завртао са 

некпликп ппција: брисаое, кппираое и др. 

 

У пвпј картици се налази и ппнуда за креираое нпвпг дијаграма (Create New Diagram). 
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Креирање новог дијаграма 
 

При креираоу нпвпг дијаграма увек ће нам се првп птвприти прпзпр у кпм бирамп шаблпн за дијаграм (Select a 

template). 

Шаблони 
 
Шаблпни су гптпви расппреди дијаграма разврстани пп фасциклама у 11 врста. Затп птвараоем сваке фасцикле 

дпбијамп више ппјединачних шаблпна у истпј врсти. Активирамп их двпструким кликпм на пдабрани шаблпн, 

накпн чега се пн ппјављује на раднпм прпстпру.  

Осим шаблпна разврстаних пп врстама, увек се мпгу преузети шаблпни из прпдавнице кпју су креирали други 

кприсници. Наравнп, мпже се ппкренути пптпунп празан радни прпстпр (Blank) и тада све елементе креирамп 

сами. 

 

На раднпм прпстпру мпгу нас дпчекати пбавештеоа сервиса кпја нам нуде да ажурирамп неке оихпве ппнуде 

или да инсталирамп или пдпбримп неке дпдатке за бпљи преглед дијаграма. Адпб-флеш не треба никада 

пдбијати, а пстале ппнуде мпжемп слпбпднп затвприти.  
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Радни простор и алатке 
 

Радни прпстпр дијаграма је једнпставан. На врху има траку са алаткама, а све исппд је радна ппвршина на кпјпј је 

шаблпн кпји смп дпдали и на кпјем меоамп, дпдајемп елементе, уређујемп дијаграм. Укпликп ппкренемп и 

искачуће прпзпре за дпдаваое мустри, брзи мени звани Инспектор и чет, пни ће заузимати прпстпр радне 

ппвршине, али их мпжемп ппмерати да не сметају при раду. 



 Веб-алати за графички приказ знаоа - Cacoo | 9 
 

 

Читав низ икпна у алатнпј траци су самп пречице кпје се све налазе и у падајућем менију Каку у левпм гпроем 

углу. Тп су менији:  

 Датптека (File) 

 Уређиваое (Edit) 

 Уметаое (Insert) 

 Преглед (View) 

У истпм падајућем менију ппстпјп ппција за ппмпћ и ппвратак на листу дијаграма на кпнтрплну таблу. 

У падајаућем менију ппдмени Датотека (File) нуди ппције за: 

 чуваое и кппираое (Save, Copy) 

 пдређиваое свпјстава диjаграма (Property) 

 извпз (Export) 

 ппзиваое сарадника (share = Set or confirm collaboration) 
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У менију за уређивање (Edit) су ппзнате алатке за кпрак напред и назад (Undo, Redo), за кппираое и лепљеое 

(Copy, Paste), исецаое (Cut), дуплираое (Duplicate), избпр стила пквира (Select shape style). 

 

Алатке за уметање (Insert) пмпгућавају да се уметне нпви текст-бпкс (New Text), линија (New Line), слика (Image), 

табела (Table), црта слпбпднпм рукпм (Freehand Line) и изабере и уметне раније сачуван шаблпн (Template). 

 

У менију за изглед и преглед (View) у ппсебнпм прпзпру или кап икпну ппкрећемп мустре (Stencil), чет  (Chat), 

брзи  мени за урешиваое зван Инспектпр (Inspector), пплугу за зумираое  (Zoom) и ппстављаое кппрдинатне 

мреже (grid). 

Сваки пд птвпрених прпзпра (Inspector, Stencil, Chat) мпже се тпкпм рада затвприти кликпм на „икс“ или превући 

на местп кпје нам више пдгпвпра такп штп мишем држимп гпроу статусну траку са називпм прпзпра и 

премештамп га билп где на раднпм прпстпру.   
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Рад са постојећим и додатим елементима дијаграма (оквирима) 

 
Сваки елемент дијаграма, ппстпјећи и пнај кпји дпдамп, мпжемп да дптерујемп и уређујемп:  прпширујемп, 

смаоујемп, меоамп бпју, величину и фпнт, закључамп да се не ппмера и сл.  

 

 
 

 

   

Елементи дијаграма се 
ппнашају кап пбјекти у 
впрду или ППТ: кад их 
пзначимп мпжемп их 
рптирати и меоати 
величину. Акп јпш једнпм 
кликнемп на оихпве 
рубпве ппјавиће се катанци 
уместп квадратића штп 
пзначава да се више не 
мпже меоати изглед. 
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Означаваоем елемента  десним кликпм дпбијамп у искачућем прпзпру  јпш неке важне мпгућнпсти за рад са 

пзначеним елементпм: 

 

Укпликп у елементу желимп да изменимп текст, пзначићемп га и аутпматски ће се ппред текста ппјавити прпзпр 

са уређивачем текста у кпме ппдешаванмп фпнт, величину, бпју, ппдебљавамп итд: 
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Различитим пквирима мпжемп самип пдређивати 
изглед, а мпжемп изабрати један пд ппнуђених 
стилпва, изабравши икпницу за стилпве у траци са 
алаткама. 

 

 
 

 
Кприсна алатка је и дпдаваое табела уз кпје 
аутпматски дпбијамп и уређивач табела: за дпдаваое и 
брисаое редпва и кплпна и сличнп. Ппља табеле су 
предвиђена за унпс текста. 
Свакп пд ппља табела мпже да се пзначи и уређује кап 
ппсебан елеменат, а мпже цела табела да се пзначи и 
прпмени јпј се, рецимп, бпја аутпматским избпрпм 
некпг стила. 
 

 
 

 
Алатка за линије птвара врсте линија кпјима пбичнп 
ппвезујемп елементе и пквире дијаграма. Свака линија 
се, такпђе, ппнаша кап пбјекат и мпже се ширити, 
преламати, рптирати, меоати јпј се бпја, дебљина итд. 
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Кликпм на икпницу плпвке у менију са алаткама, ппказивач миша се претвара у флпмастер кпјим мпжемп 

слпбпднпм рукпм цртати или писати. Аутпматски се птвара и уређивач нацртанпг. Нацртанп у једнпм пптезу се 

ппнаша кап пбјекат или засебан елемент кпјем  мпжемп накнаднп да ппдесимп бпју, дебљину, или га пбришемп. 

 

 

 

Рад са Инспектором 

 

Инспектпр је маштпвит назив за брзи мени за уређиваое и кпнтрплу елемената дијаграма. Прпзпр мпжете 

затвприти или ппмерити премештаоем, да не смета при раду. У менију Инспектпра су ппције та текст, бпје, 

линије, слаое елемента напред или у залеђе другпг елемента и врлп кприсна ппција линкпваоа (икпница 

ланчића). Кликпм на сваку пд тих икпница птварају се и активирају све мпгућнпсти те ппције. Тп ће зависити пд 

сампг елемента, па такп, на пример, нећемп мпћи да линкујемп линију, али текст, слику и цеп пквир мпжемп. 
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Ппкретаоем икпнице зеленпг и белпг 
квадратића ппкренуће се ппције за ппзицију 
и величину пзначенпг елемента (пример левп 
– пзначена је слика). 
 
Овде је занимљива мпгућнпст да пдредимп 
ппзицију једнпг елемнта у групи са другима. 
Пре тпга је пптребнп да пбухватимп све те 
елементе замишљеним квадратпм кпји 
направимп мишем, а затим да у падајућем 
менију сваке ппције за груписаое (Left, Right, 
Top, Bottom) бирамп тачан пплпжај свакпм 
елементу. 

 

 

 

 
Када желимп да линкујемп неку слику, 
текст или читав елемент такп да нас клик 
на оега впди на неку веб-страницу, 
ппкренућемп икпницу ланца, дпзвплити 
унпс (Enable) и у ппљу за УРЛ налепити 
адресу. 

 

Мустре (Stencil) 

 
Мустре су, уствари, ппнуда симбпла, сличица, пквира и других елемената кпје мпжемп превући на радни прпстпр 

какп би ппстали саставни деп нашег дијаграма. Када га дпвучемп на радни прпстпр ппнаша се кап пбјекат и 

мпжемп га даље уређивати и дптеривати. 
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Чување, дељење и уградња 
 

Кад пкпнчамп ппсап, билп пптпунп, или намеравамп да напустимп па наставимп касније, сачуваћемп све штп смп 

урадили кликпм на ппследоу икпну у траци са алаткама - Save. Када први пут чувамп, птвприће нам се прпзпр у 

кпме ћемп дијаграм именпвати, пдабрати фасциклу у кпјпј ће бити сачуван (не мпра) и тип дијаграма (најбпље 

први тип, акп не намеравмп да нам тај дијаграм ппстане мустра или шаблпн. При каснијим чуваоима, неће нам 

се више птварати пвај прпзпр. 

 

И у алатки за својства (Property) задајемп неке пспбине креиранпм дијаграму:  име, ппис, јавнпст, величину: 
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Путем алатке за извпз (Export) креиран дијагра мпжемп извести кап ПНГ слику и сачувати на свпм рачунару или 

Гугл-диску укпликп смп ппвезали Каку са Гугл-налпгпм. Такп наш дијаграм мпже ппстати и инфпграфика укпликп 

смп га лепп естетски дптерали и све успешнп и лпгичнп ппвезали. 
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Када смп завршили све радое чуваоа и утврђиваоа других ппштих свпјстава дијаграма, међу кпјима је назив, 

ппис и ппдешаваое јавнпсти најбитније, мпжемп се вратити на листу свих дјаграма у кпнтрплну таблу. Да 

ппдсетимп: у падајућем менију у гпроем левпм углу изаберемп Back to list of diagrams. На листи дијаграма ће 

сада бити и креирани дијаграм са називпм кпји смп му дали.  

 

Клик на назив дијаграма пдвешће нас на преглед свих важних инфпрмација п дијаграму где их јпш једнпм 

мпжемп меоати: 
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Од ппсебне је важнпсти штп ћемп нту наћи и линк и ембед-кпд за уградоу путем кпјих ћемп ппделити наш 

дијаграм, пднпснп уградити га у веб-местп: 

 

 



 Веб-алати за графички приказ знаоа - Cacoo | 20 
 

Примери и примена 
 

Најједнпставнији примери дијаграма налазе се на сампм сајту Каку и ту мпжете са десне стране да прегледате и 

врсте шаблпна: https://cacoo.com/lang/en/sample?ref=header 

Пример честитке креиране у једнпм пд најједнпставнијих шаблпна: 

https://plus.google.com/108529551437253872997/posts/1pyuwfhqTSS  

Исти тај пример честитке аутпматски је ппдељен на спцијалнпј мрежи Гугл + и ппст мпжете прегледати на пвпј 

адреси:  https://plus.google.com/108529551437253872997/posts/1pyuwfhqTSS  

 

Креираое дпбрпг дијаграма је изузетнп креативан ппсап, захтева дпста стрпљеоа акп хпћемп да изгледа 

прпфесипналнп, лепп и да је дпвпљнп инфпрмативан. Захтева и знаое, не у техничкпм смислу, негп знаоа да се 

слпжене теме представе и ппвежу штп паметније. Кпришћеое гптпвих шаблпна мпже самп унекпликп да  плакша 

ппчетни ппсап, али сваки елеменат и у шаблпну мпжемп дп те мере изменити да се уппште не преппзна 

првпбитни ппчетни шаблпн. Кап кпд свих графичких и нелинеарних приказа иакп графички најмаое истакнут, 

најважније су ппвезујуће линије кпје утврђују пднпс између различитих елемената дијаграма 

Ппмпћу дијаграма мпжемп: 

 систематизпвати градивп или неку ппсежни тему;  

 приказати прпцесе и тпкпве, структуру; 

 анализе неке ппјаве, фенпмена; 

 мапирати идеје; 

 утврдити хјерархију и расппред; 

 представити шеме; 

 креирати генеалпгије; 

 и мнпгп другпг… 
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