SolidWorks Catch Up - Oppfriskningskurs
Varighet: 1 dag

SolidWorks «Catch Up» er kurset for deg som trenger en liten teknisk SolidWorks-innsprøytning fra profesjonelt hold.
Kanskje syntes du arbeidsmetodene din i dag er tunge og ønsker å lære noen snarveier?
Kanskje du bruker programmet lite, eller det er lenge siden du har brukt det – og trenger en oppfriskning?
På dette kurset tar vi for oss:
- Snarveier og smarte triks i SolidWorks
- Weldments/multibody parter med custom properties & cutlistproperties
- Assembly mates
Vi gir deg også muligheten til å sende oss modeller du sliter med på forhånd, slik av vi kan bruke denne som et eksempel og finne en god løsning.

Praktisk informasjon
Lokaler
Vi har kurslokaler i Skien, hvor de fleste av kursene
våre avholdes.
Adresse Skien: Nybergflata 2, 3737 Skien.
Det er gratis parkering på utsiden.

Kursavmelding
Avmelding av kurs kan gjøre skriftlig eller via
telefon. Du kan melde deg av kurs inntil 5 arbeidsdager før kursstart. Ved avmelding etter dette kan
du bli belastet for en del av kursavgiften.

Ved kurs i andre byer, benytter vi
Konferansefasiliteter på passende hotell.
Informasjon om dette gis på kursbekreftelsen.

CCS forbeholder seg retteren til å kansellere kurs
inntil 1 uke før kursstart, dersom kurset ikke fylles
med tilstrekkelig antall deltakere.

Kursmateriell
Alt av kursmateriell er inkludert i prisen.
Kursmanualen får du med deg etter endt kurs.
Alt av teknisk utstyr låner du av oss, så det er ingen
ting du behøver å ta med deg.
Kursbevis får du av kursholder etter endt kurs, eller
så får du det ettersendt i posten.

Overnatting
Har du behov for overnatting, hjelper vi deg gjerne
med å finne beste alternativ - det er bare å ta kontakt med oss. CCS har også en
hotellavtale med Thon Hotellene, hvor vi får
rabatterte priser.

Påmelding
På våre hjemmesider, www.ccs.no, finner du oppdatert kurskalender, med påmeldingsfunksjon.
Du kan også melde deg på kurs ved å sende en mail
til maria@ccs.no eller ringe på telefon
+47 35 91 48 58
Faglige spørsmål
Faglige spørsmål kan rettes til vår support avdeling
på telefon +47 35 91 59 07 eller til support@ccs.no
Postboks 2765

-

3702 Skien

Lunsj
Lunsj er inkludert i prisen og starter som regel
mellom 11:30 - 12:00.
Dersom du har allergier eller andre spesielle
ønsker, gi oss beskjed ved påmelding.
Kurstid
Kursene starter kl. 09:00 og holder på til kl. 16:00
alle dager, dersom ikke annet er oppgitt.
Hvis du skal rekke et fly, tog eller av en eller annen
grunn kommer senere/må reise tidligere - gi beskjed
til oss, så forsøker vi å tilpasse kurset deretter.
-

Tlf: +47 35 91 59 00

-

post@ccs.no

-

www.ccs.no
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