DLACZEGO CADSOFT?

BIM dla Managerów

koordynacja projektów za pomocą Revita,
BIM 360 Design i BIM360 Docs
CEL SZKOLENIA:
Zdobycie umiejętności współpracy i koordynacji projektów wykonywanych w
technologii BIM w oparciu o Revita oraz platformy chmurowe BIM 360 Design
(dawniej Collaboration for Revit) i BIM 360 Docs.
DLA KOGO:
Szkolenie dedykowane jest dla projektantów branży budowlanej oraz koordynatorów
projektowych pragnących poznać metody współpracy i współdzielenia modeli
niezbędnych w procesie BIM.

AGENDA:
• OMÓWIENIE PROGRAMU REVIT ORAZ
TECHNOLOGII BIM
• Podstawowe funkcje i interfejs programu
• Najważniejsze zagadnienia modelowania
informacji o budowlach
• Istota współpracy w procesie BIM
• Przegląd najważniejszych narzędzi do
współpracy
• RODZAJE WSPÓŁPRACY W PROGRAMIE REVIT
• Współpraca za pomocą sieci
• Współpraca w chmurze
• PRACA NA MODELU WSPÓŁDZIELONYM
• Pliki centralne i lokalne – najważniejsze
zagadanienia
• Praca na zadaniach
• Praca na łączach i współrzędnych
• Historia i kopie zapasowe
• Używanie współdzielonych szablonów
• Praca na pliku centralnym – najczęstsze
błędy
• Archiwizacja projektu
• Przegląd współrzędnych
• Sprawdzanie kolizji
• Odłączanie pliku centralnego
• Używanie komunikatora

• ZARZĄDZANIE MODELEM ZA POMOCĄ BIM
360 DESIGN
• Przegląd interfejsu i funkcji modułów
• Tworzenie i edycja projektu
• Dodawanie użykowników i zarządzanie
rolami
• Tworzenie projektu
• Łącza projektowe w chmurze
• Publikacja modeli w chmurze
• Utrzymanie projektu
• BIM 360 DOCS
• Przegląd najważniejszych funkcji programu
• Tworzenie nowego projektu
• Zarządzanie użytkownikami I ich rolami
• Tworzenie i publikacja dokumentów
• Przeglądanie plików i nanoszenie poprawek

Firma CADSOFT profesjonalnie i solidnie
zrealizowała wdrożenie oprogramowania Revit dla pracowników naszej firmy.
Dostarczyła również wsparcie wykwalifikowanych trenerów - inżynierów. Szkolenie zostało przeprowadzone w kompetentny i fachowy sposób. Polecamy firmę
CADSOFT jako organizatora szkoleń autoryzowanych przez Autodesk. W dalszym
ciągu firma CADSOFT świadczy wsparcie
techniczne dla naszej firmy.
- Wirtmann Groupp
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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

• Czas trwania: 16 godzin/2 dni
• Oprogramowanie: Revit, BIM 360 Design, BIM 360 Docs
• 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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