DLACZEGO CADSOFT?

Woodwork for Inventor
CEL SZKOLENIA:
Nabycie praktycznej umiejętność pracy w oprogramowaniu Woodwork for Inventor.
DLA KOGO:
Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, konstruktorów oraz producentów
mebli.
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WSTĘP
Instalacja dodatku, różnice między wersjami
Wymagania sprzętowe
Lokalizacje plików systemowych na dysku
i organizacja pracy
Zarządzanie dodatkiem z poziomu Autodesk
Inventor – okno dodatków i zakładki
PRZYPISYWANIE MATERIAŁÓW
MEBLOWYCH
Idea materiału woodwork
Przeglądarka materiałów
Tworzenia nowych palet i bibliotek
STRUKTURA MATERIAŁU I NADDATKI
ELEMENTÓW
Nadawanie kierunku struktury
Opisywanie naddatków na konkretne
krawędzie i całe elementy
WSTAWIANIE I ZARZĄDZANIE OKUCIAMI
Biblioteka okuć W4I
Wstawianie okuć do modelu, pozycjonowanie
Tworzenie własnych okuć

• GENEROWANIE AUTOMATYCZNEJ OBRÓBKI
ELEMENTÓW MODELU
• Sposoby wyboru elementów do wykonania
obróbki
• Wpływ rodzaju (sposobu wykonania) okuć
na obróbkę elementów
• ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW
• Widok elementów na zestawieniu
• Generowanie raportów, typy raportów
• Szablony raportów – edycja i tworzenie
• TWORZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
• Dostępne szablony dokumentacji
• Opcje generowania rzutów i edycja szablonów
• Dalsze modyfikacje utworzonej dokumentacji
• OPCJE APLIKACJI
• DODATKOWE OPROGRAMOWANIE
I FUNKCJE
• Assembly Copier
• Woodwork CAM

Autodesk Inventor wraz z Woodwork for
Inventor oraz Autodesk Vault to podstawowe narzędzia pracy projektantów
mebli Black Red White. Dzięki nim firma
może tworzyć produkty, które zadziwiają klientów swoją innowacyjnością, unikalnym wzornictwem i funkcjonalnością
zaspokajającą potrzeby współczesnych
Polaków.
- Black Red White
Pragniemy zauważyć, że współpraca
z firmą CADSOFT to nie tylko zakup oprogramowania. To dodatkowo unikalny
poziom wsparcia serwisowego oraz
profesjonalnie przeprowadzone szkolenia (Autodesk Inventor, Woodwork for
Inventor, Autodesk 3ds MAX).
Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę CADSOFT jako partnera
godnego zaufania, posiadającego profesjonalny zespół pracowników oraz odpowiednie doświadczenie.
- Meble Krysiak
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom,
proces przygotowania projektu i jego
wdrożenia do produkcji uległ znacznej
automatyzacji, która pozwoliła nie tylko
znacznie uprościć i przyspieszyć proces
przygotowania projektu, ale również zapewniła uniknięcie wielu pomyłek wynikających z manualnej obróbki danych.
Rekomendujemy firmę CADSOFT, oceniając ją, jako partnera kompetencyjnego,
elastycznie i profesjonalnie podchodzącego do realizowanych zleceń oraz szybko reagującego na potrzeby Klienta.
- BALMA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

• Czas trwania: 16 godziny/2 dni
• Oprogramowanie: Woodwork for Inventor
• Zapewniamy:
• 10 dniowe wsparcie poszkoleniowe;
• materiały szkoleniowe

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

Firma CADSOFT posiada status Autodesk Authorized Training Center oraz kilkunastoletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem systemów
komputerowego wspomagania projektowania.
CADSOFT jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania Woodwork for Inventor
w Polsce.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

szkolenia@cadsoft.pl

CADSOFT | cadsoft@cadsoft.pl | www.cadsoft.pl
Oddział w Warszawie
ul. Bema 60
01-244 Warszawa
tel.: +48 22 862 30 50

Oddział w Krakowie
ul. Szlak 65
31-153 Kraków
te.: +48 12 661 70 35

Oddział w Tychach
Al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
tel.: +48 32 325 72 95

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 31
70-340 Szczecin
tel.: +48 91 433 09 73

