#040361

OPLEIDING

#ICT EN INFORMATIEMANAGEMENT

autocad 2d basiscursus

€ 720,00 excl. BTW

computertekenen met autocad

I.S.M.

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

U kunt 2D-tekeningen opzetten, uitwerken en wijzigen.
U beschikt over de vaardigheden om effectief met AutoCAD te werken.

OMSCHRIJVING

Van alle CAD-programma's is AutoCAD nog steeds het meest gebruikte. De AutoDesk-software is marktleider in diverse sectoren en het
wordt gebruikt door vakmensen in uiteenlopende disciplines. Door zijn open structuur en gebruikersvriendelijkheid kan er snel van start
worden gegaan met het computertekenen .

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

De professionele tekenaar die nog niet eerder met AutoCAD heeft gewerkt.
De opleiding is ook nuttig als opfriscursus voor de technicus die (Auto)CAD al een tijd niet meer heeft gebruikt.

VOORKENNIS

Basiskennis Windows is vereist.
Vertrouwd zijn met tekenwereld is niet vereist, maar wel een voordeel.

METHODOLOGIE

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen . U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de
theoretische uitleg werkt u aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven
genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.
Bij facturatie op een bedrijf kan u tot 40% korting verkrijgen via de KMO-portefeuille.

programma
Inleiding AutoCAD
Lay-out, algemene begrippen en terminologie
Verschillende positioneringsmogelijkheden
Openen en maken van drawing files
Aanmaken en gebruiken van prototype tekeningen
Opbouwen van een layerstructuur, object proporties
Grafische entiteiten
Maken en wijzigen van teksten
Arceringen
Bewerken van entiteiten
Bewerken van objecteigenschappen
Blocks
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Bematen
Plotten / printen van een tekening

praktisch
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
10 sessie(s) vanaf maandag 22/02/2021 - Online
10 sessie(s) vanaf vrijdag 26/02/2021 - Online
10 sessie(s) vanaf maandag 19/04/2021 - Roeselare
10 sessie(s) vanaf donderdag 22/04/2021 - Kortrijk
10 sessie(s) vanaf maandag 31/05/2021 - Zwijnaarde
LESDATA VOOR ZWIJNAARDE VANAF MAANDAG 31/05/2021
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 31/05/2021

09:00

12:00

maandag 31/05/2021

13:00

16:00

maandag 07/06/2021

09:00

12:00

maandag 07/06/2021

13:00

16:00

maandag 14/06/2021

09:00

12:00

maandag 14/06/2021

13:00

16:00

maandag 21/06/2021

09:00

12:00

maandag 21/06/2021

13:00

16:00

maandag 28/06/2021

09:00

12:00

maandag 28/06/2021

13:00

16:00

LOCATIE

CONTACT

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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