Vervolgtraining SolidWorks 2020
Online avondopleiding
Bent u al een CAD-professional met 3D-ervaring, een tekenaar of ontwerper die SolidWorks al kent? Of
heeft u onze basistraining gevolgd? Dan leert u in deze vervolgtraining de finesses van SolidWorks in de
praktijk en ontdekt u alle tijdbesparende en kwaliteit verhogende mogelijkheden. Up to the next level!
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor:
•
•
•
•
•

CAD-professionals met 3D-ervaring
Tekenaars en ontwerpers die de basis van SolidWorks al kennen
Personen die na de basistraining de vervolgtraining willen afronden
Mensen uit innovatieve ondernemingen die een ‘workflow’ optimalisatie willen realiseren
Leidinggevenden van de teken-/engineeringafdeling die de ‘time to market’ willen verkorten

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maken van configuraties d.m.v. design tables en configuraties
Library features maken
Aanmaken van document templates: drawings, parts, assembly
Gebruik van ‘smart mates’ en ‘equations’
2D drawings optimaliseren
Importeren van 2D en 3D files
Performance-instellingen
Opdrachten automatiseren via task scheduler, bijv. automatisch genereren van PDF files
Maken van foto-realistische afbeeldingen (renders) en animaties
Lassamenstellingen en zetwerk onderdelen
Na afloop van de cursus worden experts ‘high end’ experts!

Duur en cursusopbouw
De cursus bestaat uit 10 online bijeenkomsten op de dinsdagavond, van 18.00 – 21.00 uur. De cursus is
interactief, de cursist neemt online deel aan de training. Een ervaren trainer leidt de training. De
cursist dient in het bezit te zijn van een workstation met SolidWorks 2020 en een goede
internetverbinding met speakers en eventueel 2 schermen. Na afloop ontvangt u van 3D Cadworks een
certificaat.
Data en locaties
De cursus vindt online plaats. Raadpleeg onze website www.obm-riva.nl voor de actuele cursusdata.
Prijs en subsidies
De prijs bedraagt € 1.200,- exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal. Is uw bedrijf aangesloten
bij scholingsfonds OOM of A+O? Dan komt u meestal in aanmerking voor subsidie.

