AutoCAD Basiscursus
Onze AutoCAD Basiscursus stelt de cursist in staat na het volgen van de training
professionele twee dimensionale technische tekeningen te kunnen produceren.
Tijdens deze uitgebreide AutoCAD-cursus worden de verschillende commando’s
uitgelegd en wordt u door de mogelijkheden van het programma geleid. Met behulp
van praktijkgerichte oefeningen kunt u het geleerde onder begeleiding van de
docent direct oefenen.
Wij geven deze cursus ook bij u op het bedrijf. Onze professionele docenten komen
naar u toe, zodat de cursisten geen reistijd hebben. Bij meerdere cursisten is dit
misschien zelfs wel een goedkopere optie.
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
Inleiding




Opstarten van AutoCAD
Toolbars, toolpalettes & pulldownmenu’s
Gebruik van toetsenbord/muis

Tekencommando’s





Het XY-coördinatensysteem
Werkwijze van de tekencommando’s
Verschillende mogelijkheden van het invoeren van afstanden
Het tekenen van (poly)lijnen, rechthoeken, cirkels, bogen, etc.

Editcommando’s





Mogelijkheden van selecteren en deselecteren van elementen
Werkwijze van de editcommando’s
Het wijzigen van elementen met behulp van onder andere de commando’s
Erase, copy, move, rotate, mirror, trim, extend, offset, chamfer, fillet, array

Instellingen van de tekening








Limits (afmetingen tekenvel)
Layers met linetypes en colors, properties, quickselect
Snap, grid en ortho
Object snaps
Zoom en pan
Werken met meerdere tekeningen
Opzetten van een basistekening (template)

Blocks (symbolen)





Het gebruik van blocks
Het maken en wijzigen van blocks
Blocks in andere tekeningen
Opzetten van een bibliotheek

Afwerken van de tekening


Bematen, arceren en tekst en het wijzigen ervan

Algemene bureau-instellingen





Toevoegen van kaders en tekenhoofden
Maken en wijzigen van views, diverse schalen
Instellen van een plotter
Plotten en plotstyles

Voor wie
Deze cursus is bestemd voor iedereen die met AutoCAD wil gaan werken. Deze
training is ook geschikt voor gebruikers van AutoCAD LT.
Voorkennis
Er is voor deze opleiding geen specifieke voorkennis vereist.
Duur
De duur van deze basiscursus is vier dagen.
Certificaat
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.
Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 575,-.
Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.
Exclusief
BTW.
Locaties en data
Zie www.cls-trainingen.nl.

