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

ARCHITKTURA

Szkolenie zaawansowane
CEL SZKOLENIA:
Zwiększenie elastyczności i produktywności dzięki poszerzeniu wiedzy i zasad pracy
profesjonalnego użytkownika.
DLA KOGO:
Szkolenie dedykowane jest dla architektów, którzy posiadają już podstawową wiedzę
w zakresie obsługi Revita.

AGENDA:
DZIEŃ 1
• Szablon Projektu
• Tworzenie własnego szablonu projektu
• Dostosowywanie wyglądu elementów
opisowych: zmiana wyglądu linii przekrojów,
oznaczeń poziomów, odniesień, etykiet
• Szablony widoków
• Migracja standardów pomiędzy plikami
projektu
• Ściany
• Edycja
zaawansowana:
dodawanie
gzymsów, boniowania, wtapianie profili
• Ściany złożone
• Zaawansowana ściana osłonowa
• Bryła koncepcyjna
• Środowisko modelowania brył
• Tworzenie i modyfikacja
• Tworzenie ścian, stropów oraz dachów na
podstawie płaszczyzny
• Połączenie Revit, CAD
• Zaawansowane ustawienia połączeń
• Punkt pomiarowy oraz projektu
• Ustawienia oraz wykorzystanie w praktyce
• Etykieta
• Tworzenie dedykowanej etykiety
• Omówienie szablonów rodzin

DZIEŃ 2
• Parametry
• Rodzaje parametrów
• Dodawanie własnych parametrów
• Rodzina
• Tworzenie zaawansowanej rodziny
• Opcje wyświetlania rodziny
• Grupa
• Tworzenie oraz modyfikacja grupy
• Zalety i wady
• Filtry
• Wyboru
• Oparte na zasadach
• Nadpisania graficzne oparte na filtrach
• Warianty
• Tworzenie wariantów i ich edycja
• Wyświetlanie wariantów w widoku
• Dachy
• Tworzenie lukarny
• Dachy złożone
• Komponenty szczegółu
• Tworzenie powtarzalnego komponentu

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: 16 godziny/2 dni
• Oprogramowanie: Revit Architecture
• 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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