rkey sales
Cursusagenda - 2e helft 2018
Adomi basis - installatietechniek
Voor nieuwe gebruikers de perfecte manier om goed Adomi te leren. Om in aanmerking te komen voor een
basis cursus Adomi, dient de cursist in ieder geval voldoende ervaring met computers te hebben en moet hij
of zij goed kunnen werken met Windows. Hieronder wordt verstaan: het werken met menu’s en vensters;
starten van toepassingen; bestandsbeheer met Windows verkenner; aanmaken van mappen in directorystructuur en kopiëren van bestanden. Tevens dient de cursist de benodigde tekentechnische en
vaktechnische kennis te bezitten. Na afloop van de cursus wordt de cursist in staat geacht zelfstandig een
tekening te kunnen maken met behulp van het programma Adomi.
Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
▪ projectstructuur
▪ basishandelingen, toepassen van de tekencommando’s kopiëren, verplaatsen, roteren, etc.
▪ importeren DWG, informatiescheiding toepassen en gebruiken als referentie
▪ ontwerpen en dimensioneren van eenvoudige CV, gas, riool, water en lucht stelsels
▪ werken met views en tekeningen afdrukken / exporteren
▪ maken en toepassen van verzamelcomponenten
Duur cursus
Aanvang
Locatie
Kosten

:
:
:
:

5 dagdelen
9.00 uur tot 12.30 uur
Arkey sales te Houten
€ 995,- (per persoon, incl. lunch)

De volgende data zijn gepland voor de 2e helft van 2018:
Cursuscode: ABAS0830 - Installatietechniek
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

30
06
20
27
04

aug.
sept.
sept.
sept.
okt.

2018
2018
2018
2018
2018

Cursuscode: ABAS1002 - Installatietechniek
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

02
09
16
23
30

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

2018
2018
2018
2018
2018

Cursuscode: ABAS1115 - Installatietechniek
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

15
22
29
06
13

nov.
nov.
nov.
dec.
dec.

2018
2018
2018
2018
2018
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rkey sales
Adomi basis - algemeen
Voor nieuwe gebruikers de perfecte manier om goed Adomi te leren. Om in aanmerking te komen voor een
basis cursus Adomi, dient de cursist in ieder geval voldoende ervaring met computers te hebben en moet hij
of zij goed kunnen werken met Windows. Hieronder wordt verstaan: het werken met menu’s en vensters;
starten van toepassingen; bestandsbeheer met Windows verkenner; aanmaken van mappen in directorystructuur en kopiëren van bestanden. Tevens dient de cursist de benodigde tekentechnische en
vaktechnische kennis te bezitten. Waar mogelijk zal de cursus worden toegespitst op het vakgebied van de
cursist. Na afloop van de cursus wordt de cursist in staat geacht zelfstandig een tekening te kunnen maken
met behulp van het programma Adomi.
Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
▪ projectstructuur
▪ basishandelingen, toepassen van de tekencommando’s kopiëren, verplaatsen, roteren, etc.
▪ importeren DWG, informatiescheiding toepassen en gebruiken als referentie
▪ opzetten van gewenste ontwerp door middel van basiscomponenten
▪ maken en toepassen van componenten
▪ werken met views en tekeningen afdrukken / exporteren
Datum
Duur cursus
Aanvang
Locatie
Kosten

:
:
:
:
:

op aanvraag
5 dagdelen
9.00 uur tot 12.30 uur
Arkey sales te Houten
€ 995,- (per persoon, incl. lunch)

Cursuscode: ABASxxxx - algemeen

Adomi BIM - installatietechniek
Een cursus voor de BIMmende installateur. U leert hoe u moet schakelen met Adomi in de praktijk als u
betrokken bent bij een BIM project. Wat is BIM en wat zijn nu eigenlijk de voordelen. Als vooropleiding is een
Adomi basis cursus een vereiste.
Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
▪
▪
▪
▪

importeren, opschonen IFC en toepassen als referentie model
werken met IFC model, zoals snedes definiëren en peilmaten plaatsen
gebruik bouwlagen
exporteren van ontwerp naar IFC

Duur cursus
Aanvang
Locatie
Kosten

:
:
:
:

2 dagdelen
9.00 uur tot 12.30 uur
Arkey sales te Houten
€ 399,- (per persoon, incl. lunch)

Cursuscode: ABIM1011
Dag 1
Dag 2

Donderdag
Donderdag

11 okt.
18 okt.

2018
2018
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Adomi gevorderd
Een cursus voor degene die dieper in wil gaan op de uitgebreide mogelijkheden van Adomi.
Als vooropleiding is een Adomi basis cursus een vereiste.
Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
▪ maken en gebruiken van stijlen
▪ zelf maken van intelligente componenten
▪ procesoptimalisatie met behulp van componenten
Datum
Duur cursus
Aanvang
Locatie
Kosten

:
:
:
:
:

op aanvraag
3 dagdelen
9.00 uur tot 12.30 uur
Arkey sales te Houten
€ 599,- (per persoon, incl. lunch)

Cursuscode: AVORxxxx

Adomi expert
Een cursus voor degene die het maximale uit Adomi willen halen. Als vooropleiding is een Adomi
gevorderde cursus een vereiste.
Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
▪ modelleren 3D vormen
▪ presenteren 3D model
Datum
Duur cursus
Aanvang
Locatie
Kosten

:
:
:
:
:

op aanvraag
2 dagdelen
9.00 uur tot 12.30 uur
Arkey sales te Houten
€ 399,- (per persoon, incl. lunch)

Cursuscode: AEXPxxxx

ABUIS
Op een eenvoudige manier leert u omgaan met de Arkey rekenprogramma’s. Het ideale gereedschap voor
het maken van leidingberekeningen voor Riolering, Gas, Water, en CV stelsels. Als vooropleiding dient de
cursist de benodigde vaktechnische kennis te bezitten.
Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
▪ invoeren van project gegevens, invoeren van sectie- en toestelgegevens
▪ berekenen van de diameters van de leidingsecties
▪ wijzigen van reeds berekende stelsels en afdrukken van de berekening
Datum
Duur cursus
Aanvang
Locatie
Kosten

:
:
:
:
:

op aanvraag
1 dagdeel
9.00 uur tot 12.30 uur
Arkey sales te Houten
€ 299,- (per persoon, incl. lunch)

Cursuscode: ABUIxxxx
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rkey sales
Maatwerk
Kiest u voor maatwerk, dan bepaalt u zelf de inhoud van de cursus. Vooraf bespreken we het aantal
deelnemers, de locatie, de cursusdata en de lestijden. Heeft u specifieke leerdoelen, waarin u onderdelen
van verschillende cursussen combineert? Maatwerk is het antwoord. En zelfs bij weinig deelnemers pakt
een cursus op maat vaak goedkoper uit.
Voor meer informatie kunt u opnemen met Arkey sales, via nummer 030-6346500 of stuur een email naar
sales@arkey.nl onder vermelding van Maatwerk cursus.

Cursusvoorwaarden
AANMELDING - Aanmelding is mogelijk door het retour sturen van het ondertekende aanmeldingsformulier.
Formulieren die niet ondertekend zijn, kunnen wij niet in behandeling nemen.
ALGEMEEN - Door aanmelding voor een cursus geeft de opdrachtgever te kennen op de hoogte te zijn van
onze cursusvoorwaarden en deze te accepteren.
ANNULERING - Annulering is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de betreffende
cursus. Hierna wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij verhindering van de deelnemer(-ster)
is het toegestaan om een vervanger(-ster) te sturen. Bij niet verschijnen, zonder afmelding, zijn de volledige
cursuskosten verschuldigd. Afmelding kan geschieden bij het secretariaat van Arkey sales via
telefoonnummer 030-6346500.
BETALING - Alle gefactureerde bedragen zijn excl. BTW en binnen 30 dagen na factuurdatum verschuldigd.
BEVESTIGING - Ruim voor aanvang van de betreffende cursus krijgt u bericht of de cursus doorgaat of niet
(een cursus gaat door bij voldoende deelname). Als de cursus doorgaat, ontvangt u van ons een
bevestiging en een routebeschrijving. Indien een cursus geen doorgang kan vinden, krijgt u persoonlijk
bericht en wordt geprobeerd een alternatieve oplossing te vinden.
CERTIFICAAT - Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname.
GROEP - Maximaal aantal deelnemers tijdens een cursus is 6 personen. Hierdoor blijft de groep klein en is er
tijdens de cursus voldoende ruimte voor specifieke onderwerpen. Arkey sales behoudt zich het recht voor
om cursussen waarvoor onvoldoende deelname is, te annuleren of uit te stellen.
LOCATIE - De cursus vindt plaats in het cursuslokaal van ons kantoor aan De Molen 38 te Houten. Na
aanmelding ontvangt u een routebeschrijving.
SUBSIDIE (Installatiebranche) - Zoals u wellicht weet kan er, wat betreft de kosten van de cursus, een
beroep worden gedaan op de subsidie van OTIB. OTIB staat voor Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor
het Technisch Installatiebedrijf. Het loont de moeite om eens te informeren naar de subsidiemogelijkheden.
U kunt hiernaar informeren bij:
OTIB
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
tel: 0800 - 88 55 885
www.otib.nl
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rkey sales
Aanmeldingsformulier
Bedrijfsgegevens
Firmanaam

: ………….......……………..........……………………….....……………..……………………

Adres

: …………...………………..........……………………...…..……………………..……....……

Postcode

: ……………………… Plaats

Telefoon

: ………………………......…………………..........………….....…………....……….…….…

Fax

: ………………………………………………..........……….....…………..……….....……….

Gegevens cursist (-en)

: …..........…...……..…………………….…....….…..

Cursuscode

Naam deelnemer 1

: …………………………..........…..........….....………… m/v …......……………….….…

Naam deelnemer 2

: …………………..........…………..........….....………… m/v ……………..……….….…

Naam deelnemer 3

: ……………………..........………..........….....………… m/v ………………..…….….…

Naam deelnemer 4

: ……………………..........………..........…….....……… m/v …………………..….….…

De ondergetekende verklaart door ondertekening akkoord te gaan met cursusvoorwaarden van Arkey
sales, welke in bijlage vermeld staan.

Handtekening en naam gemachtigde:

Datum:
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