
Online CIVIL 3D COLLABORATE קורס
תים- קאד מציעה קורס, המאפשר אימוץ יעיל של BIM בתהליכי עבודה, בתחום הכבישים, התשתיות והמיפוי.

בד בבד עם הגרסה של )Civil 3D )2020.2 ואילך, נוספה לארגונים היכולת לשתף מידע עם המתכננים 
בפרויקט, כולל מתכננים המשתמשים בתוכנות כגון Revit ו-Plant 3D, וזאת באופן שקוף וללא התמרות. 

מתכנני הפרויקט יכולים למנף את השימוש ב- BIM 360 וזאת בכדי לשתף באופן ישיר את נתוני פרויקט 
)כגון: משטחים, צירים, רשתות ניקוז ביוב, צנרת לחץ וכו'.( בזמן אמת וליצור מאגר מידע אחיד ומשותף לשם 

תכנון, בקרת התכנון, הפקת כמויות, תכניות ביצוע, תיאום מערכות ומעקב ביצוע.
סביבת התכנון של Autodesk בתחום התשתיות, הבניה ומתקני תהליכים התקדמה רבות בשנה האחרונה. 

היכולת לשתף את נתוני הפרויקט של Civil 3D יחד עם כל הדיסציפלינות, בכל עת ובכל מקום השתפרה מאוד. 

מתכננים בתחום התשתיות, כבישים, מערכות ניקוז, ביוב, לחץ ומדידות.

כלים לאימוץ יעיל של BIM 360 בתהליכי עבודה בתחום הכבישים, תשתיות ומיפוי.

הקורס מחולק ל 3 מודולים לפי הפירוט הבא:
Civil 3D - BIM :1 מודול

Data Shortcuts  •              
Coordinate Systems  •              

Data Set  •              
LOD & Precisions  •              

Template  •              
Subassemblies Library  •              

Project Explorer - Reports  •              
Manage of Infrastructures  •              

Terrain -                    
Roads / Rails -                    

Pipe Networks -                    
Pressure Pipes -                    

Electricity -                    
Aerial Infrastructures -                    

Others -                    
Navisworks / Civil 3D  •              
Infraworks / Civil 3D  •              

Revit / Civil 3D  •              
Best Practices & Work Flows  •              

Collaboration / BIM 360  •              

על הקורס

קהל יעד

תוצרי הקורס

מודולים

Civil 3D-דרישת סף: שליטה מלאה ב
היקף מודול 1:  21 שעות )7 מפגשים של 3 שעות(



Online CIVIL 3D COLLABORATE קורס
Infraworks : 2 מודול

Workflows  •              
Coordinate Systems  •              

Conceptual Modal vs Real Modal  •              
Proposals  •              

Best Practices  •              
Data Management  •              

LOD  •              
Styles Creation / Standard  •              

Infraworks & Civil 3D  •              
Infraworks & Navisworks  •              

Infraworks-דרישות סף :  שליטה מלאה ב
היקף מודול 2 : 9 שעות )3 מפגשים של 3 שעות(

 Navisworks Manage : 3 מודול
                 לניהול תהליך תיאום מערכות ולוחות זמנים

                 
                 קורס מלא )AEC( כולל תשתיות ו אדריכלות.

                 הקורס מותאם לענף הבנייה והתשתיות
                  / )Gant( בנית המודל / שאילתות / בדיקת התנגשויות / חישובי כמויות / סימולציות / לוח זמנים                 

                 עלויות / בקרת בניה

היקף מודול 3:  12 שעות )4 מפגשים של 3 שעות(

מודולים


