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#DIGITAAL TECHNISCH TEKENEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SKETCHUP GEVORDERD: V-RAY
VISUALISEER UW MODELLEN REALISTISCH MET HET KRACHTIGE RENDERPROGRAMMA V-RAY IN SKETCHUP

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Cursisten leren om SketchUp tekenprojecten op een professionele wijze te renderen volgens de gebruiksvriendelijke visualisatiefuncties van de software.

Introductie
M e t V-Ray voor SketchUp beschikt men over één van de meest krachtige renderprogramma's om uw modellen realistisch te visualiseren. Met zijn vele
mogelijkheden is V-Ray voor SketchUp het renderprogramma voor de echte professional. Met V-Ray werkt men rechtstreeks vanuit SketchUp. Deze opleiding sluit
nauw aan bij de kennis die in de basistraining SketchUp wordt verworven en stelt de cursisten in staat om professionele 3D-eindrealisaties op te leveren. Door de
werkmethodiek met de rendering-plugin aan te leren en alle visualisatietools voor SketchUp te leren kennen, kunnen de cursisten autonome projecten van
hoogstaande kwaliteit afleveren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus is bedoeld voor gebruikers van SketchUp die de geavanceerdere functies van de software en willen leren zodat zij efficiënter kunnen werken.

Voorkennis
Basiskennis SketchUp is vereist.

Bijkomende info
OP ZOEK NAAR EEN TRAINING OP MAAT?
Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u steeds op SBM vertrouwen. Binnen ons ruime netwerk van ervaren vakspecialisten
kunnen we u steeds een geschikte trainer voorstellen die uw opleidingsvraag kan beantwoorden. Vertrekkend vanuit uw behoe en, visie en strategie ontwikkelen wij
een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk
toepasbaar zijn.
De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Bovendien kan u
als zelfstandige of onderneming gebruik maken van 40% korting via de KMO-portefeuille.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werkt u
aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.

PROGRAMMA
V-Ray for Sketchup Interface
Render Options
Material Editor and Usage
Lights Characteristics
Understanding Material in V-Ray
Texturing Types
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Texture Coordinates
Environmental Lighting
Light and Shadow adjustment
Adjusting Camera
Physical Camera
Sun and Sky
Mesh Setting
Resolution of Image
GI Methods and settings
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