KUTSU 3D-Win -KÄYTTÄJÄPÄIVILLE
Hyvä 3D-Win -käyttäjä
Meillä on ilo kutsua Teidät perinteisille 3D-Win -käyttäjäpäiville Helsinkiin. Tuttuun
tapaan päivillä käsitellään ajankohtaisia aiheita, käydään läpi ohjelmiston uusia ja
vanhoja toimintoja sekä vastataan käyttäjien kysymyksiin. Tilaisuus on tarkoitettu
lähinnä ohjelmiston pääkäyttäjille ja tukihenkilöille.
Alla olevaa koulutusohjelmaa voidaan vielä muokata osallistujien toiveiden mukaan.
Ilmoitathan toiveistasi ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostilla 3d@3d-system.fi !
Aika

8.-9.11.2018

Paikka

Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100, Helsinki
www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/sokos-hotel-presidentti

Ohjelma

Torstai 8.11.
klo
klo

9.00
9.30 - 11.30

klo
klo

11.30
12.30 - 14.00

klo
klo

14.00
14.30 - 16.00

Tervetuliaiskahvi
Päivien avaus
3D-Win -ohjelmiston uudet toiminnot ja muutokset
versioissa 6.32 - 6.5
Lounas
Laskennat ja editoinnit: muutokset ja uudet toiminnot
Ominaisuudet ja makrot: käyttöesimerkit haussa,
sijoituksissa, otsikkotauluissa ja muuntimissa
Iltapäiväkahvi
Maastomallin ja tiegeometrian uudet toiminnot ja muutokset

klo

18.00

Illallinen ja illanvietto

Perjantai 9.11.
klo
6.30 - 9.00
klo
9.00 - 10.30

3D-system Oy
Kielotie 14 B
01300 Vantaa

klo

10.45 - 11.30

klo
klo

11.30
12.30 - 13.30

klo

13.30 - 14.00

klo

14.00 - 15.00

Aamiainen (majoittuville)
LandXML-aineistojen käyttö, suunnitteluaineistojen
valmistelu ja siirto koneenohjaus- ja mittalaitteisiin
Uusi koodi vs. ominaisuuden vaihto
Piirtotiedon käyttö
Lounas
Esimerkkejä ohjelman käytöstä
Uusien ja vanhojen toimintojen läpikäyntiä
Mistä kenkä puristanut - yleisimmät tukipyynnöt
3D-Win -ohjelmiston jatkokehitys 2019
Keskustelu ja palaute
Iltapäiväkahvi, vapaata keskustelua

Puhelin 09-2532 4411
www.3d-system.fi
3d@3d-system.fi

Alv rek
Y-tunnus 0935521-1
Kotipaikka: Tuusula

Päivien hinta
Majoituttaessa kahden hengen huoneessa
Majoituttaessa yhden hengen huoneessa

440 €/hlö
490 €/hlö

Ei majoittuville päivien hinta on

370 €/hlö

Luentojen lisäksi hintoihin sisältyvät päivillä jaettava kirjallinen materiaali sekä
ohjelmassa mainitut ruokailut.
Hintoihin lisätään alv 24%.
Ilmoittautuminen
Päiville voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteella kirsi@3d-system.fi torstaihin 4.10.
mennessä.
Liitäthän ilmoittautumiseen kaikki seuraavat tiedot:
-

Osallistujan nimi / osallistujien nimet
Majoitustyyppi (1 hh, 2 hh) / ei majoitusta
Laskutusosoite ja -viite
Mahdolliset erityisruokavaliot

Käyttäjäpäivät ovat perinteisesti täyttyneet viimeistä paikkaa myöten, joten
suosittelemme ilmoittautumaan hyvissä ajoin! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on lukumäärän osalta sitova.
Lähetämme ilmoittautuneille vahvistuksen sekä päivien lopullisen ohjelman
lokakuussa.
Lisätietoja päivistä voi kysellä sähköpostilla kirsi@3d-system.fi

Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin
3D-system Oy

