
DLACZEGO CADSOFT?

CEL SZKOLENIA:
Zwiększenie efektywności obsługi programu Revit MEP.

DLA KOGO:
Szkolenie dedykowane jest dla projektantów instalacji budowlanych, którzy 
posiadają już podstawową wiedzę w zakresie obsługi Revita. Kurs przybliży metody 
modelowania systemów instalacji 3D, wykonywanie analiz oraz koordynację pracy 
zespołu. Istnieje możliwość przygotowania szkolenia w oparciu o wybraną branżę 
(wod-kan, elektryczna, wentylacyjna...).

AGENDA:

Oddział w Warszawie
ul. Bema 60
01-244 Warszawa
tel.: +48 22 862 30 50 

Oddział w Krakowie
ul. Szlak 65
31-153 Kraków
te.: +48 12 661 70 35

Oddział w Tychach
ul. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
tel.: +48 32 325 72 95 

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 31
70-340 Szczecin
tel.: +48 91 433 09 73

CADSOFT   |   cadsoft@cadsoft.pl   |   www.cadsoft.pl

MEP - INSTALACJE
Szkolenie zaawansowane

•	 Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych/2 dni
•	 Oprogramowanie: Revit MEP
•	 Zapewniamy:

•	 10 dniowe wsparcie poszkoleniowe;
•	 materiały szkoleniowe;
•	 międzynarodowy Certyfikat Autodesk.

 
Firma CADSOFT posiada status Autodesk Authorized Training Center oraz kilkunastoletnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem systemów 
komputerowego wspomagania projektowania.

•	 ORGANIZACJA PRACY W PRACOWNI  
    INSTALACYJNEJ 
•	 Standaryzacja pracy w oparciu o kategorie  
    widoków
•	 Ustawienia widoczności elementów, widoków 
     i arkuszy
•	 PRACA NAD PRZYKŁADOWYM PROJEKTEM 
    INSTALACYJNYM
•	 Wykorzystanie narzędzi w oprogramowaniu  
       Revit do płynnej pracy nad projektami na każdej 
    fazie realizacji projektu
•	 Praca z narzędziem filtrów – tworzenie  
    i stosowanie filtrów
•	 Tworzenie schematów instalacyjnych przy  
    użyciu oprogramowania Revit MEP
•	 TWORZENIE I UŻYCIE PARAMETRYCZNYCH 
    BIBLIOTEK
•	 Zasady tworzenia bibliotek instalacyjnych
•	 Zarządzanie bibliotekami instalacyjnymi  
    w Revit MEP

•	 MODEL ENERGETYCZNY
•	 Tworzenie modelu energetycznego  
    i interpretacja danych
•	 WYKORZYSTANIE DANYCH Z POMIARÓW  
    INWENTARYZACYJNYCH
•	 Podczytywanie i zarządzanie chmurami  
    punktów podczas projektowania
•	 OPTYMALIZACJA PRACY
•	 Przydatne triki i skróty klawiszowe
•	 Przedstawienie  efektywnych  technik  obsługi 
•	 Programu pod kątek projektowania instalacji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty 
szkoleniowej, potrzebujesz indywidualnego 
terminu lub szkolenia dedykowanego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

szkolenia@cadsoft.pl

Firma CADSOFT profesjonalnie i solidnie 
zrealizowała wdrożenie oprogramowa-
nia Revit dla pracowników naszej firmy. 
Dostarczyła również wsparcie wykwalifi-
kowanych trenerów - inżynierów. Szko-
lenie zostało przeprowadzone w kompe-
tentny i fachowy sposób. Polecamy firmę 
CADSOFT jako organizatora szkoleń auto-
ryzowanych przez Autodesk. W dalszym 
ciągu firma CADSOFT świadczy wsparcie 
techniczne dla naszej firmy.
- Wirtmann Groupp

Szkolenia są na bardzo wysokim po-
ziomie, zarówno pod względem 
przygotowania prowadzącego jak  
i sprzętu na którym są prowadzone.
- Polimex Mostostal

Firma Cadsoft jest godna polecenia.
- PRC Architekci

Wiedzę merytoryczną i szkolenie ocenia-
my wysoko, z czystym sumieniem pole-
camy firmę Cadsoft.
- Ferrero

Polecamy współpracę z Cadsoft. Prezen-
tują najwyższa jakość usług.
- AB-Projekt

Zaawansowane szkolenie wykonane  
z zaangażowaniem świadczą o wysokim 
profesjonalizmie.
- BALMA 

Wyrażamy zadowolenie z jakości prze-
prowadzonych szkoleń.
- EMIT

http://www.cadsoft.pl
https://www.facebook.com/Cadsoft.Polska/
https://www.linkedin.com/company/cadsoft
https://www.youtube.com/channel/UCjpjWLp0udFFDPk5A_58Dzw

