Autodesk Vault Professional
O programie

Zakres merytoryczny

Autodesk Vault Professional współpracuje
z programami do projektowania ogólnego,
jak i branżowego oraz jest istotnym elementem
koncepcji Cyfrowego Prototypowania Autodesk.
Służy do zarządzania informacją projektową.
Pozwala m.in. na pracę na zestawieniach
materiałowych i zarządzanie zleceniami zmian
dla inżynierów.

1. Praca z plikami:
 Inventor
 AutoCAD,
 AutoCAD Mechanical,
 AutoCAD Electrical
2. Dostosowywanie interfejsu użytkownika
3. Wyszukiwanie plików
4. Zarządzanie wersjami plików
5. Zmiana nazwy i przenoszenie plików
6. Ponowne wykorzystanie danych z istniejących
projektów i tworzenie nowej dokumentacji
w oparciu o istniejące projekty
7. Zasady pracy z plikami projektu Inventor
w środowisku Vault Professional
8. Pliki biblioteczne i Content Center w
środowisku Vault Professional
9. Zarządzanie repozytoriami
10. Zarządzanie użytkownikami
11. Zarządzanie właściwościami plików
12. Tworzenie kopii roboczych (backup)
i ich przywracanie
13. Plotowanie wsadowe
14. Automatyczne schematy nazewnictwa plików
15. Uprawnienia dostępu do plików i folderów
16. Raporty
17. Praca z serwerem zadań
18. Dostęp przez sieć do danych projektowych
19. Praca z kartami elementów
20. Zlecenia zmiany
21. Praca z rewizjami
22. Zestawienia materiałowe (BOM)
23. Konfiguracja zleceń zmian i kart elementów

O szkoleniu
Szkolenie opracowano z myślą o osobach, które
chcą poznać metody efektywnego zarządzania
dokumentacją techniczną.
Zawiera ono zarówno informacje przydatne
użytkownikom jak i administratorom systemu Vault
Professional.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz
ćwiczenia praktyczne, ugruntowujące zdobytą
wiedzę. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów.
Czas trwania
3 dni (24 godziny)
Cena
1100 zł
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT)
Sprawdź aktualne promocje w Cenniku szkoleń

Szkolenia uzupełniające
 Autodesk Inventor – szkolenie podstawowe
 AutoCAD Mechanical – szkolenie podstawowe
 AutoCAD Electrical – szkolenie podstawowe
Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje
Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk,
który jest honorowany na całym świecie, potwierdza
znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest
rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk.
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