BIM Ready Modeler
Procesy BIM (Architektura)
O programie

Zakres merytoryczny

Kurs praktyczny BIM Modeler obejmuje podstawy
rysowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędne do
tworzenia modeli 3D BIM, w oparciu o ideę tworzenia
szablonów BIM, standardów oraz kontroli modelu.
Dowiesz się, jak tworzyć przyszłe projekty w postaci
wirtualnego trójwymiarowego modelu budynku przy
zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Kurs oparty jest
na programie Autodesk Revit, jako podstawowym
programie projektowym.
Szkolenie BIM Modeler skierowane jest do kreślarzy,
projektantów i wszystkich osób, odpowiedzialnych za
rozwijanie i tworzenie trójwymiarowego modelu BIM.

O szkoleniu

1. Metoda BIM
2. Reguły modelowania
3. Standard BIM
4. Koordynacja i zarządzanie jakością
w Autodesk Revit
5. Praca z formatem IFC
6. Koordynacja

Szkolenie Procesy BIM dedykowane jest dla osób,
zajmujących się modelowaniem w Revit (BIM Modeler),
potrzebujących rozumieć szerzej zagadnienia związane z
samą metodą BIM, związanymi z nią pojęciami i rolami a
także możliwymi zastosowaniami BIM. Uczestnicy
dowiedzą się, co jest konieczne, aby wdrożyć w firmie
BIM, w jaki sposób zdefiniować standardy BIM dla biura
projektowego, w jaki sposób prawidłowo tworzyć modele
w zależności od przyszłego zastosowania, jak rozumieć
różne struktury projektu i jak je samodzielnie definiować.
Pokazane zostaną praktyczne narzędzia zarówno
natywne, jak i z obszaru open BIM, pozwalające
koordynować, sprawdzać i analizować modele BIM. Na
koniec szkolenia uczestnik będzie rozumieć cel metody
BIM oraz modelować zgodnie z BIM, wymieniać dane z
partnerami projektowymi, rozumieć wytyczne dla wymiany
danych
i sprawdzać zarówno własne, jak i obce projekty.

7. Zestawienia ilościowe
8. Symulacja harmonogramu budowy
9. Analiza kolizji
10. Narzędzia do zarządzania projektem

Czas trwania
2 dni (16 godzin) - 3 dni (24 godziny)
Cena
850 zł. – 1100 zł.
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT)
Sprawdź aktualne promocje w Cenniku szkoleń

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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