Tématické okruhy školení
progeCAD Professional
Kapitola
Program všeobecně
Nastavení programu
Orientace v prostoru
Příkazy
Kreslení objektů – 1. část
Modifikace objektů – 1.
část
Způsoby kreslení
Procvičování – 1. část
Kreslení objektů – 2. část
Modifikace objektů – 2.
část
Vlastnosti prvků
Procvičování – 2. část
Hladiny
Text
Kótování
Procvičování – 3. část
Blok, správce bloků
Obrázek
Výkresový prostor
Tisk – modelový prostor
Tisk – výkresový prostor
Export
Procvičování – 4. část
Konverze a vektorizace
Externí reference
EasyArch
Procvičování a diskuze

Téma
Seznámení se s programem, uživatelským prostředím
(nabídky, panely, záložky, stavový řádek, panel Vlastnosti)
Automatické ukládání, cesty, barvy pozadí, kurzoru,
zapnutí/vypnutí panelů, úprava nabídek,...
Orientace os, odměřování úhlů, posun výkresu, zoom
Spouštění příkazů, příkazový řádek, ukázka přepínání
parametrů příkazu, dynamické zadávání
Bod, čára, obdélník, kružnice, oblouk, oblast
Smazání, kopie, posunutí, natočení, zkosení, zaoblení,
rozložení
Rastr a krok, kolmo, úchopy, tloušťka čar, polární trasování,
objektové trasování, tlačítko model

Čas [min] *

Konstrukční čára, polyčára, mnohoúhelník, revizní bublina,
křivka, elipsa, eliptický oblouk, šrafy
Odsazení (ekvidistanta), měřítko, natažení, oříznutí,
prodloužení, přerušení, přerušení v bodě, spojení
Změna vlastností prvků, barvy, typ, tloušťka, měřítko, měření
délky, plochy, použití panelu Vlastnosti
Funkce hladin, tvorba, mazání, nastavení, přepínání, kreslení
v hladinách, hromadné úpravy hladin
Jednořádkový, víceřádkový, styl textu
Druhy kót, úpravy kótovacích stylů, kreslení kót
Funkce bloku, tvorba bloku, blok s atributy, uložení bloku,
vložení bloku, práce se správcem bloků
Vložení, správa, úpravy, rámeček
Práce s výkresovým prostorem, měřítka, výřezy,
neobdélníkové výřezy
Nastavení orientace výkresu, papíru, měřítka, oblasti tisku,
měřítka tloušťky čar, stylů tisku (pera)
Nastavení oblasti tisku, měřítka
Export do PDF, JPG, PDF s hladinami
Převod PDF na výkres, převod obrázku na výkres, 3D PDF
Funkce referencí, vložení, práce s referencemi
Nadstavba pro architekty
Celkový čas v minutách
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Orientační čas školení
5 hodin
* Obsah školení může být přizpůsoben individuálním potřebám zákazníka a rozšířen dle jeho požadavků.
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