DLACZEGO CADSOFT?

BIM dla wykonawców
BIM 360 Build
CEL SZKOLENIA:
Zdobycie informacji z zakresu działania programu BIM 360 Build (dawniej BIM Field),
usprawniającego większość działań na budowie i poprawiającego jakość robót.
DLA KOGO:
Szkolenie dedykowane jest dla inżynierów budowy oraz kierowników robót
wszystkich branż chcących usprawnić przepływ informacji na budowie oraz poprawić
jakość pracy.

AGENDA:
• PODSTAWY PROGRAMU
• Omówienie technologii BIM i zalet programu
• Interfejs użytkownika – nawigacja po
rysunkach i modelu
• Przegląd najważniejszych funkcji programu
• Tworzenie nowego projektu
• Ustalanie parametrów projektu
• LOKALIZACJA
• Dodawanie lokalizacji
• Tworzenie biblioteki projektowej
• Tworzenie lokalizacji przy użyciu pinezek
• ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
• Użytkownicy, role i firmy
• Zarządzanie hirarchią i pozwoleniami
• Dodawanie członków projektu
• SZABLONY
• Tworzenie szablonów błędów (issues)
• Tworzenie szablonów list kontrolnych
(checklists)
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WYPEŁNIANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH
Używanie kodów kreskowych
Tworzenie i raportowanie błędów (issues)
Tworzenie list kontrolnych (checklists)
Harmonogramy i zestawienia
Zadania
Załączniki i zdjęcia
DOSTAWY I SPRZĘT
Właściwości i typy sprzętu
Śledzenie sprzętu
Dodawanie własnych właściwości do
sprzętu
Dodawanie list kontrolnych sprzętu
Kody kreskowe dla sprzętu
Grupowanie i sortowanie sprzętu
Raportowanie
POZOSTAŁA FUNKCJONALNOŚĆ

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: 8 godzin/1 dzień
• Oprogramowanie: BIM 360 Build
• 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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