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#DIGITAAL TECHNISCH TEKENEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VECTORWORKS BASISCURSUS

€ 471,90 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Tijdens deze praktische opleiding leer je vlot werken met alle elementen zoals 2D, lijnen, vlakken, polygonen, maar ook de opbouw van een 3D-model met de
Vectorworks suite.
Na het volgen van de opleiding ben je in staat om zelfstandig te werken met de technieken in Vectorworks Architectuur en Interieur en op een intuïtieve en
praktijkgerichte manier een volledig afgewerkte 2D tekening te maken evenals een 3D model.

Introductie
Als architect, tekenaar of ontwerper moet je per definitie flexibel zijn. Je combineert creativiteit met de technische mogelijkheden. Je werkt zowel zelfstandig als in
team en verzoent de verschillende werelden van bouwheer, aannemer en bouwadministratie. En je legt bovendien in een recordtijd een kwalitatief resultaat voor.
Flexibel zijn kan alleen met de juiste instrumenten. Precies daarom is VectorWorks ARCHITECTUUR en INTERIEUR voor jou het geschikte tekenprogramma.
VectorWorks is nu al een tijdje marktleider in 2D en 3D voor zijn teken- en ontwerpsuite met de totaalpakketen architectuur & interieur en tuin.

Omschrijving
VectorWorks hee een zeer overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface en is beschikbaar op Mac en PC. Door de lage instapdrempel kan de gebruiker zich zeer
snel de basistechnieken eigen maken. De kracht van dit CAD tekenpakket kan samengevat worden in één woord: integratie. Het pakket kan ook in het Nederlands
werken en is bovendien aangepast naar de Belgische normen. Samen met de module Renderworks zijn er krachtige functies ter beschikking om de beelden
fotorealistisch te maken door inkleuring van het ontwerp met natuurlijke elementen en materialen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Professionele ontwerpers, architecten, tuin- en decorbouwers actief in de bouw-, tuin- en interieursector.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
De hierboven genoemde informatie betre het open trainingsaanbod. Deze training kan ook geheel op maat bij u op de werkplek verzorgd worden. Voor meer info kan
u hiervoor contact opnemen met ons via info@syntrawest.be of op het nummer 078 353 653.

PROGRAMMA
Kennismaking met Vectorworks, het tekengebied, documentvoorkeuren en schermweergave
Selecteren, kopiëren, verplaatsen, inzoomen, bewaren, dupliceren
Eenvoudige figuren maken
Maatlijnen
Het kenmerkenpalet, smartcursor, eenheden, schaal, grid, grijppunten, tekenformaat, lijndiktes, lijnen, polygonen, polylijnen, vlakken, patronen, arceringen
Aanmaken van muren, samengestelde muren, symbolen, bibliotheken
Cartesiaans en polair
Objecten bewerken
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Groeperen en bewerken
Indelen in lagen en klassen; presentatielagen en zichtvensters, lagen printklaar maken
Restrictie- en infopalet
Pennen en tekstpalet
Associatieve maatlijnen, parametrische restricties
Layouten en verschalen
Exporteren en importeren, DXF & DWG (samenwerken met Autocad)
Aan de hand van 2D-tekeningen volledige 3Dmodellen opbouwen; volumes uitsnijden en samenvoegen, omwenteling en extrusie, organische vormgeving met
NURBS, hybride gereedschappen zoals muren, trappen, daken
Architectuurgereedschappen - muren, ramen, ruimtelijke planning, navigatiepalet, PDF-export, zichtvensters
Render en weergavemogelijkheden

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
4 sessie(s) vanaf vrijdag 19/11/2021 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf vrijdag 19/11/2021
Datum

Startuur

Einduur

vrijdag 19/11/2021

09:00

12:00

vrijdag 19/11/2021

13:00

16:00

vrijdag 26/11/2021

09:00

12:00

vrijdag 26/11/2021

13:00

16:00

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Gent vanaf maandag 18/10/2021
Datum

Startuur

Einduur

maandag 18/10/2021

18:30

21:30

maandag 25/10/2021

18:30

21:30

maandag 08/11/2021

18:30

21:30

maandag 15/11/2021

18:30

21:30

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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