DLACZEGO CADSOFT?

Efektywne metody
wykorzystania programu
CEL SZKOLENIA:
Zwiększenie efektywności obsługi programu Revit, zarówno pod kątem
pracochłonności jak i jakości tworzonych modeli. Szkolenie przybliży najnowsze
narzędzia atrakcyjne z punktu widzenia inwestora, co przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności biura projektowego.
DLA KOGO:
Szkolenie dedykowane jest dla architektów, którzy posiadają już podstawową wiedzę
w zakresie obsługi Revita. Kurs przybliży nowatorskie metody organizacji współpracy
z branżystami oraz narzędzia podnoszące konkurencyjność biura architektonicznego.

AGENDA:
• NOWE PODEJŚCIE DO WSPÓŁPRACY
MIĘDZYBRANŻOWEJ
• Idea BIM Level 3
Dobór odpowiedniej metody współpracy
i organizacja modeli. Wymagania techniczne
i ograniczenia programu
• Filtry i szablony widoczności – sposób na
współistnienie modeli branżowych
Tworzenie i stosowanie filtrów w widoczności
elementów architektoniczno – konstrukcyjnych.
• Platforma BIM 360
Sprawna komunikacja z inwestorem. Wymiana
uwag koordynacyjnych za pomocą Revita
i platformy BIM 360.
• CYFROWY TEREN
• Chmura punktów
Pozyskiwanie numerycznego modelu terenu
z CODGiK. Konsolidacja i obróbka danych pod
kątem zastosowania ich w Revicie.
• Cyfrowy model ternu
Tworzenie przykładowego modelu terenu
i otoczenia na podstawie zmodyfikowanej
chmury punktów. Organizacja wariantów terenu.

• OPTYMALIZACJA PRACY
• Przydatne triki i skróty klawiszowe
Przedstawienie efektywnych technik obsługi
programu.
• Rodziny i elementy usprawniające
modelowanie
Pomysły na zastosowanie przykładowych,
sparametryzowanych rodzin Revit oraz dobór
odpowiednich metod modelowania do
charakterystyki budynku.
• Wprowadzenie do programu Dynamo
Wprowadzenie do obsługi programu, jego
interfejs i sposób funkcjonowania. Tworzenie
przykładowego skryptu oszczędzającego czas
projektanta.
• PODSUMOWANIE
• Wirtualne spacery i wizualizacje w czasie
rzeczywistym – czyli jak zostać docenionym
przez inwestora
• Pozostałe metody eksploatacji BIM

Szkolenia wykonane zostały rzetelnie
i fachowo.
- FAZOS
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: 8 godzin/1 dzień
• Oprogramowanie: Revit, Recap, Revit Live, BIM 360 Team/Docs, Enscape
• Zapewniamy:
• 10 dniowe wsparcie poszkoleniowe;
• materiały szkoleniowe;
• międzynarodowy Certyfikat Autodesk.
Firma CADSOFT posiada status Autodesk Authorized Training Center oraz kilkunastoletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem systemów
komputerowego wspomagania projektowania.

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

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>
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