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#MULTIMEDIA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SKETCHUP GEVORDERD: SU PODIUM, SNEL EN EENVOUDIG RENDEREN
VAN MODELLEN

€ 260,15 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Wil je de presentatie van je ontwerp(en) naar een hoger niveau tillen? SU Podium!

Omschrijving
Podium is een eenvoudig render plugin voor SketchUp. De so ware laat je toe om een SketchUp model om te zetten in een realistische foto door middel van
texturen, kleuren en schaduw. SU Podium is eenvoudig in gebruik en vereist geen geavanceerde kennis van renderingstechnieken. Door de gemakkelijke interface boek
j met deze plugin in zeer korte tijd indrukwekkende resultaten. Wil je een fotorealistisch beeld maken van je ontwerpen? Met SU Podium maak je de juiste keuze!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor alle SketchUp gebruikers die met behulp van SU Podium fotorealistische presentaties van hun SketchUp-modellen willen maken.

Voorkennis
Basiskennis SketchUp is noodzakelijk.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen.. Je kan 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 kan 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 kan 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 mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. 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 kan en jouw investering blij renderen.
Bovendien kan je als zelfstandige of onderneming gebruik maken van 40% korting via de KMO-portefeuille.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Maak na het volgen van deze opleiding fotorealistische presentaties van je Sketchup modellen.

PROGRAMMA
opmaak, definiëren en gebruik van layers
aanmaak van een vitruele wandeling (film)
SketchUp tekeningen/modellen voorbereiden op het renderen
plaatsen van lichtpunten/spiegelende oppervlakken
plaatsen van voorgeprogrammeerde lichtpunten
maken van 360° panorama-gerenderde beelden

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#180045

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

donderdag 21/11/2019

09:00

12:00

donderdag 21/11/2019

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Johan Van Synghel
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