Plan szkolenia z zakresu obsługi programu do projektowania
DATAflor landXpert oraz CADV6
Celem szkolenia będzie zapoznanie się z istotnymi funkcjami, dzięki którym w krótkim czasie
będą Państwo mogli stworzyć projekt zagospodarowania terenu. Szkolenie obejmować będzie
następujące zagadnienia:
Data/godz.
szkolenia

Liczba
godzin

temat
Wstawienie podkładu

Sobota

3

-wstawianie obrazka
-transformacja obrazka
-zmniejszanie liczby kolorów

Podstawowe funkcje
rysunkowe
-symbol linii
-szraf skarpy

Dzięki tym funkcjom w
szybki sposób wstawimy np.
podkład geodezyjny, który
będzie podstawą do
projektowania. Jeśli nie
znamy jego skali podkładu
błyskawicznie wyskalujemy
go i usuniemy ewentualne
zniekształcenia
Proste w uŜyciu funkcje,
które znacznie przyspieszają
pracę projektanta, zwykłe
linie AutoCAD zmienimy w
symbole linii

lunch
Zapoznanie z paletą
narzędzi DATAflor

Sobota

2

-Wstawienie symboli drzew
-funkcja linii konturowych
-szrafowanie powierzchni
-wypełnianie powierzchni
zdjęciami
-tworzenie własnych palet
narzędzi
-obsadzanie bloków na linii

Szrafami, zdjęciami i
symbolami zawartymi w
palecie wypełniać moŜna
planowane powierzchnie.
Przy uŜyciu tych funkcji plan
koncepcyjny wyglądać
będzie atrakcyjnie i
realistycznie.
Rozstawimy równieŜ
symbole np. drzew na linii

Cień drzewa

Funkcja pozwala na
graficzne przedstawienie
cienia planowanym
nasadzeniom. W szybki
sposób zliczymy
powierzchnię nasadzeń.

Tworzenie planu
wytyczania

Zapoznanie z funkcjami
wymiarowania planu, które
znacznie przyspieszą
tworzenie planszy
realizacyjnej czytelnej dla
kaŜdego wykonawcy terenu
zieleni

przerwa kawowa

Sobota

2

-wymiarowanie podstawowe
-wymiarowanie po punktach
oparcia
-wymiarowanie o określony
dystans
Etykietki tekstowe
-funkcje etykietkowania
planu
-funkcje skalowania
etykietek

Dzięki etykietkom
tekstowym szybko
podpiszemy wszystkie
projektowane elementy.

Data/godz.
szkolenia

Liczba
godzin

temat
Zarządzanie obiektami

niedziela

3

Z menadŜerem obiektów w
prosty sposób zarządzamy
-zapoznanie z katalogiem
wszystkimi projektowanymi
roślin
obiektami oraz ich
-wstawianie roślin do
właściwościami. Tutaj
projektu
uzyskujemy informację o
-połączenie symboli
ilości projektowanych roślin,
graficznych z roślinami
zaplanujemy nasadzenia
- nasadzenia powierzchniowe powierzchniowe oraz liniowe.
- nasadzenia liniowe
-projektowanie nawierzchni
-właściwości obiektów

Zaplanujemy wszystkie
projektowane powierzchnie,
a z funkcji właściwości
uzyskamy informacje na
temat ilościowych
właściwości obiektów. Dane
te będą podstawą do
tworzenia ofert i
kosztorysów.

-zmiana grafiki planu
-tabele, legendy

W kilka sekund zmienimy
wygląd planszy z
koncepcyjnej na techniczną.
Automatycznie utworzymy
legendy planu, spisy
ilościowe, tabele,
skonfigurujemy ich
zawartość

podpisanie projektowanych
elementów

Dzięki tej funkcji
automatycznie podpiszemy
wszystkie elementy
projektowane

lunch

niedziela

2

