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CVO01
Criação de Intelli-Joints

CVO02
Introdução aos UCS

CVO03
Edição de Relatórios

CVO04
Componentes 
Paramétricos

CVO05
Método de Caixa 

de Gaveta

CVO06
Editar o Catálogo 

de Portas

CVO07
Importar ficheiros 3D

CVO08
Editar Folhas 
de Montagem

CVO09
Elaborar Catálogos 

de Móveis

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

CVO10
Render

1h

CVO11
Orçamentação

1h

Usar o editor de relatórios (Combit). Copiar um relatório já existente e editar 
a sua aparência. Usar o MS Access para redefinir a consulta efetuada às 
tabelas, gerando uma nova instrução SQL.

Inserir um novo componente, alterar parâmetros e usar atributos.

Criar uma configuração de gavetas completa, desde o material de corrediças, 
configuração de materiais e o método de construção de caixa de gaveta.

Usar o catálogo de frentes para criar novos modelos de frentes - desde 
a porta mais simples, porta com fresagem até à porta com componentes 
(aro de madeira).

Importar modelos 3D do Sketchup para a utilização como ferragem ou 
elemento decorativo.

Editar as folhas de montagem, controlar as camadas que serão visíveis 
no ecrã e/ou impressão e o estilo de dimensões.

Criar e gerir os catálogos onde serão gravados os móveis alterados. 
Saber como gravar um módulo mantendo as definições.

Produzir um render completo. Saber as melhores definições para os 
materiais, texturas e acabamentos. Controlar as vistas da câmara e 
aplicar luzes.

Obter um orçamento para um projeto. Criar tabelas de tarifas e usar 
as tabelas de fornecedores.

Utilizar o Wizard para criar um UCS. Usar o editor e fazer alterações no 
código gerado pelo Wizard.

Criar e editar Intelli-Joints. Aplicar Intelli-Joints em componentes. 
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: WORKSHOP
Além da formação base presencial, disponibilizamos formação complementar
online, com o intuito de aprimorar técnicas e conteúdos mais específicos do
software. A participação nestes workshops será feita através do preenchimento
de um formulário de pré-inscrição, no site do Cabinet Vision, no módulo que desejar.
Posteriormente, quando estiverem reunidas as condições mínimas, será enviado
um novo email com o agendamento (data e hora) da realização do workshop.

OFERTA FORMATIVA ONLINE


