#150551

#MULTIMEDIA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

3D-PRINTING

€ 363,00 incl. BTW

KOM EN STAP MEE IN HET PROCES VAN 3D-PRINTING

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
3D-printers voor het grote publiek? Speelgoed of toch realistisch?
Deze vrij nieuwe technologie is hot. Maar wat kun je er nu mee, wat is haalbaar, is het iets voor jou? Kom en stap mee in het proces van 3D-printing.

Omschrijving
3D-printen is een technologie die volop in evolutie zit. Tal van bedrijven zetten reeds 3D printing in. Tijdens deze opleiding vertrekken we vanuit het creëren van een
concept tot en met het creëren van een tastbaar product.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot iedereen die aan de slag wenst te gaan met 3D Printing.

Voorkennis
Kennis van een CAD software pakket is een pluspunt maar geen must.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 10 personen.. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk je
aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om jouw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kun je op ons vertrouwen. Wat jouw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk
van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie je je doelstellingen kunt bereiken. Vertrekkend vanuit jouw behoe en, visie en strategie
ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op jouw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat je praktische en bruikbare oplossingen hebt die
onmiddellijk toepasbaar zijn.
Bovendien bepaal je ook de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur mee. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in jouw
bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar jouw keuze. Ook na je opleiding of begeleiding word je u nog verder ondersteund. Verbeteringen en
veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat je volgens de juiste stappen verderop kunt en jouw investering blijft renderen.
Bovendien kun je als zelfstandige of onderneming gebruik maken van korting via de KMO-portefeuille.

PROGRAMMA
Inleiding:
Printen in 3D:
Welke toestellen zijn er op de markt?
Wat is momenteel mogelijk met 3D Printing?
Toekomst van deze technologie?
Voorbeelden
Tekenen:
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3D model tekenen met SketchUp
Printen:
Printen van onderdelen
3D printtechnieken
Onderhoud van een 3D-printer
Praktijk:
Printen van een 3D model

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
3 sessie(s) vanaf donderdag 05/05/2022 - Roeselare

Lesdata voor Roeselare vanaf donderdag 05/05/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

donderdag 05/05/2022

18:30

21:30

donderdag 12/05/2022

18:30

21:30

donderdag 19/05/2022

18:30

21:30

8800 Roeselare

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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