Autodesk Architecture gevorderd
De cursus Autodesk Revit Architecture Gevorderd richt zich op ervaren gebruikers van Revit.
Deze cursus verdiept de kennis met betrekking tot de mogelijkheden van Revit. Naast de
diverse mogelijkheden van Revit zullen er allerlei problemen uit de praktijk worden
behandeld. Hierdoor kan de gebruiker Revit op een effectievere manier toepassen in zijn
werkomgeving.
De doelstelling van deze gevorderde cursus Revit Architecture is dat de cursist na afloop
zelfstandig een hoogwaardig project kan opzetten waaraan meerdere mensen tegelijk
kunnen werken. Daarnaast kan de cursist views, ontwerpvarianten en fases inrichten.
Deze vervolgcursus Revit Architecture wordt gegeven op een Autodesk Authorized Training
Center.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Bureaustandaard
 Het aanmaken van een eigen template
 Het maken van eigen doorsnede annotaties
 Het maken van view-instellingen
Design options
 Het aanmaken en wijzigen van design options
 Design options in tabellen
Legenda en schedules
 Het maken van een schedule key
 Het maken van een legenda
Phasing
 Het maken van phases
 Phases in tabellen
Families
 Het aanpassen van een wolfseind
 Het maken van een kapconstructie
 AutoCAD DWG gebruiken voor families
 Het maken van een familie met een type catalog, graphic parameter of nested family
End caps
 Het aanpassen van een kozijnfamilie
 Het aanpassen van een wandstijl

Worksets
 Het project onderverdelen in meerdere worksets
 Werken met één workset
Renderen
 Render-instellingen
 Het maken van interieur-renderings
 Het werken met verlichting
 Het werken met materialen
Overige
 Groups
 Revisions
 Detailleren

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor architecten, ontwerpers, bouwkundig tekenaars en
systeembeheerders die op een hoog nivieau nog efficiënter willen leren werken met Revit
Architecture.
Voorkennis
Er wordt van de cursist basiskennis van Revit Architecture verwacht.
Duur
De cursusduur is twee dagen.
Certificaat
Iedere cursist ontvangt na het volgen van de training een officieel Autodesk-certificaat.
Kosten
De prijs voor deze cursus is € 725,-.
Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.
Exclusief
BTW.
Locaties en data
Zie www.cls-trainingen.nl.

