DLACZEGO CADSOFT?
Szkolenia wykonane zostały rzetelnie
i fachowo.
- FAZOS

Szkolenie podstawowe
CEL SZKOLENIA:
Praktyczna umiejętność pracy w AutoCAD i AutoCAD LT.
Schematy dobrej praktyki pracy, szablony rysunkowe. Zapoznanie z interfejsem
i ważnymi narzędziami tworzenia i modyfikacji elementów, bloków i warstw.
Przygotowanie projektów do wydruku.

AGENDA:
• INTERFEJS, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE
• Menu aplikacji, wstążki, pasek, statusu,
wiersz poleceń.
• Zarządzanie plikami rysunku
• NARZĘDZIA NAWIGACJI
• Zoom, Pan, Orbita, Koło Nawigacji
• Widoki użytkownika
• NARZĘDZIA RYSUNKU; WSPÓŁRZĘDNE
• Współrzędne względne biegunowe,
kartezjańskie oraz bezwzględne.
• Tryb orto i śledzenie biegunowe.
• Lokalizacja i śledzenie obiektów.
• Wprowadzanie dynamiczne.
• NARZĘDZIA RYSUNKOWE
• Narzędzia z panelu Rysuj, wprowadzanie
i wykorzystywanie punktów, linii, obiektów
wielosegmentowych
• Obiekty tekstowe, style i znaki specjalne,
modyfikacja i skala.
• Kreskowanie – rodzaje i typy, obwiednia,
modyfikacja oraz kopiowanie cech i karta
Edycji
• Szyk - typy
• WYBÓR I EDYCJA OBIEKTÓW
• Rodzaje zaznaczania obiektów

• MODYFIKACJA I EFEKTYWNOŚĆ
• Zmiany za pomocą narzędzi z panelu
Modyfikuj; kopiowanie, skalowanie, obrót,
przesunięcie
• Modyfikacja uchwytami
• Efektywniejsza praca z kopiuj, odsuń, utnij,
wydłuż, rozciągnij, fazuj, itd.
• WARSTWY I CECHY OBIEKTÓW
• Tworzenie i przypisywanie
• Kontrola widoczności i zarządzanie rysunkiem
poprzez strukturę warstw
• Zarządzanie cechami obiektów, wczytywanie
i zarządzanie rodzajami linii
• WYMIARY
• Wymiarowanie i edycja wymiarów
• Własne style wymiarowania, ich tworzenie
i modyfikacja
• WYDRUK
• Urządzenia drukujące, PDF
• Obszar modelu i obszar papieru
• Style drukowania, urządzenia i formaty
arkuszy

Szkolenia są na bardzo wysokim poziomie,
zarówno
pod
względem
przygotowania
prowadzącego
jak
i sprzętu na którym są prowadzone.
- Polimex Mostostal
Firma Cadsoft jest godna polecenia.
- PRC Architekci
Wiedzę merytoryczną i szkolenie oceniamy wysoko, z czystym sumieniem polecamy firmę Cadsoft.
- Ferrero
Polecamy współpracę z Cadsoft. Prezentują najwyższa jakość usług.
- AB-Projekt
Zaawansowane szkolenie wykonane
z zaangażowaniem świadczą o wysokim
profesjonalizmie.
- BALMA
Wyrażamy zadowolenie z jakości przeprowadzonych szkoleń.
- EMIT
Szkolenia przeprowadzone zostały bardzo profesjonalnie i fachowo.
- Volkswagen
Pragniemy zarekomendować firmę
CADSOFT jako partnera wszystkim,
którzy poszukują dobrze przygotowanych,
rzetelnych i skutecznych szkoleń.
- DELPHI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

• Czas trwania: 24 godziny/3 dni
• Oprogramowanie: Autodesk AutoCAD
• Zapewniamy:
• 10 dniowe wsparcie poszkoleniowe;
• materiały szkoleniowe;
• międzynarodowy Certyfikat Autodesk.

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty
szkoleniowej, potrzebujesz indywidualnego
terminu lub szkolenia dedykowanego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Firma CADSOFT posiada status Autodesk Authorized Training Center oraz kilkunastoletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem systemów
komputerowego wspomagania projektowania.
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