
Vem har nytta av att gå kursen?

Kursen riktar sig till dig som är ny användare av scannande 
mätning i PC-DMIS med mätarm. Du kan även ha nytta av att gå 
kursen om du har scannat i PC-DMIS med mätarm ett tag och vill 
förstärka din grundkompetens.

Därför bör du gå kursen!

Genom att gå kursen får du de grundkunskaper som är en 
förutsättning för att använda laserscanning på ett korrekt och 
effektivt sätt.

Det här får du lära dig

När du har gått kursen har du de kunskaper som du behöver för 
att komma i gång med att använda PC-DMIS Laser och utföra 
scanning med mätarmen. 

Kurslängd

Kurslängd är en dag.

Kursmaterial

Övningsbok med kontrollfrågor och övningsuppgifter. 

Genomförande

Kursen genomförs vid våra mätcenter i Göteborg och i Eskilstuna. 
Ett antal kurstillfällen är inplanerade vid fasta tidpunkter under 
året. Varje kurs har plats för sex deltagare.

PC-DMIS mätarm laserscanning
Grundkurs i PC-DMIS laserscanning för dig som ska använda 
en mätarm med scanner 

Korta Fakta
Målgrupp

Nya användare av mätarmar med PC- DMIS  
Laser samt de som önskar förstärka sina 
grundkunskaper i laserscanning.

Kursmål

Att ge den grundkunskap som krävs för att 
använda laserscanning med mätarmen i 
mjukvaran PC-DMIS.

Förkunskaper

Datorvana, grundkunskaper i ritningsläsning 
och PC-DMIS Mätarm, grund.

Pris:

6 300 SEK exkl. moms.  
I priset ingår kurslitteratur, fika och luncher.

Ytterligare Information:

Kontakta oss på telefon 016-16 08 05 
eller via e-post: 
training.se@hexagon.com

Kunskap & Kompetens

Vänd för kursinnehåll →

https://hexagon.com/
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Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma 
teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet 
i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma 
vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagons division Manufacturing Intelligence erbjuder lösningar baserade på data som 
kommer från konstruktion, teknik, produktion och mätteknik i syfte att göra tillverkning 
smartare. Se hexagonmi.com för mer information.

Läs mer om Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) på hexagon.com och följ oss på  
@HexagonAB.

© 2019 Hexagon AB och/eller dess dotterbolag och närstående bolag. Alla rättigheter förbehållna.

Dag 1

• Punktmolnshantering
• Laserinställningar
• Laserdatainsamlingsparametrar
• Uppriktningar
• Färgkarta
• Filtrering
• Elementextrahering
• Kalibrering av laserscanner
• Export utav olika CAD-format

Kursinnehåll

PC-DMIS mätarm laserscanning

https://www.hexagonmi.com
https://hexagon.com
https://twitter.com/HexagonAB

