Autodesk Navisworks
w procesach BIM
O programie

Zakres merytoryczny

Autodesk Navisworks to program do przeglądania i
analizy projektów wspiera inteligentne projekty bazujące
na modelach 3D włącznie z harmonogramowaniem,
wizualizacją i narzędziami współpracy grupowej jak
również oferuje zaawansowane możliwości wykrywania
kolizji.

O szkoleniu
Szkolenie pomaga w zrozumieniu i opanowaniu narzędzi
programu Autodesk Navisworks, służących do poprawy
finalnej jakości projektu, redukcji konfliktów i ilości
poprawek, a także zmniejszenia ryzyka w trakcie
prowadzenia
procesów,
związanych
z
BIM.
W trakcie kursu pokażemy, jak scalić modele w jeden
wspólny model BIM i sprawdzić, gdzie występują między
nimi kolizje. Uczestnik szkolenia pozna narzędzia do
przeglądania i komentowania, w celu usprawnienia
procesu przekazywania informacji między branżami. Na
koniec uczestnik zapozna się z narzędziami, służącymi
tworzenia
symulacji
procesu
budowy.
Kurs jest dedykowany dla początkujących użytkowników
programu Autodesk Navisworks, reprezentujących różne
branże projektowe.

Czas trwania
2 dni (16 godzin)
Cena
1150 zł.
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT)
Sprawdź aktualne promocje w Cenniku szkoleń

1. Scalanie modeli
 Nawigowanie w obszarze roboczym
i w interfejsie Autodesk Navisworks.
 Tworzenie modeli połączonych.
 Pozycjonowanie modeli w celu
wzajemnego wyrównania.
2. Przeglądanie i analizowanie modeli
 Stosowanie podstawowych
narzędzi przeglądania.
 Zapisywanie i odtwarzanie
widoków.
 Przekroje modelu.
 Wybieranie, wyszukiwanie i
odczytywanie właściwości obiektów.
 Zarządzanie widocznością
obiektów.
3. Komunikacja w zespole
 Pomiary modelu.
 Dodawanie oznaczeń i komentarzy
do komponentów modelu.
 Opisywanie i redlining modelu.
 Animowanie modelu.
4. Współpraca
 Tworzenie testów kolizji,
przeglądanie i publikowanie
wyników analizy.
 Konsolidacja redliningu z innych
projektów.
5. Symulacja procesu budowy
 Tworzenie animacji kamery i
obiektów
 Tworzenie animacji na osi czasu
budowy.

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.

 42 291 33 33
szkolenia@mum.pl
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