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 MicroStation CONNECT

Har du ønske om at lære mere om de nyeste værktøjer og have op-
dateret din viden om de spændende muligheder i MicroStation CON-
NECT? Så kan du nu tilmelde dig opgraderingskurset i CONNECT.

Kursusbeskrivelse
På kurset vil du kunne opleve det nye udseende og 
blive fortrolig med CONNECT, når vores vi gen-
nemgår de forskellige nye funktioner såsom: 

• Kort om opsætning
• WorkSpace og WorkSet inkl. stempling af filer
• Ny Ribbon-brugerflade (Workflow, tabs m.m.)
• Backstage: Save as, preferences m.m.
• Genveje
• Nye, forbedrede værktøjer
 - Item types og labels
 - Constraints (regler)
 - og mange andre guldkorn
• CONNECTION Client

Efter kurset vil du være i stand til at udnytte man-
ge af de nye muligheder, der findes i CONNECT. 
Derudover har du fået nogle gode redskaber til dit 
videre arbejde i CONNECT.

Hvad kræver det?
For at få mest muligt ud af kurset, kræver det, at 

du har et grundlæggende kendskab til MicroStati-
on. Kurset vil bestå i en blanding af undervisning 
og øvelser, så du kan omsætte teorien til praksis.
 
Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er for dig, der enten er eksisterende bru-
ger af MicroStation, eller dig som har brug for en 
genopfriskning af mulighederne i MicroStation 
CONNECT.

Hvem underviser?
Vores erfarne underviser, Anders Wandall, har i en 
lang årrække undervist i MicroStation. Anders er 
nøgleperson i forbindelse med opbygningen af det 
nye  CONNECT i LIFA og har dermed et indgående 
kendskab til forskelle i både opsætning og bruger-
flade mellem MicroStation V8i og CONNECT.

Praktisk info
Holdstørrelse: 3-6 deltagere
Varighed: 1 dag
Tidspunkt: Kl. 09.00 - 16.00
Pris: 4.900 kr. inkl. kursusmateriale og forplejning
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Ingeniør, CAD-konsulent 
Tlf. 6313 6841 
awa@lifa.dk

Vil du vide mere om MicroStation CONNECT?


