
LIFA A/S · Lucernemarken 1 · 5260 Odense S · Tlf. 6313 6800 · lifa.dk · cvr nr. 20937289
Odense · København · Aarhus · Vejle · Fredericia · Kolding · Middelfart · Vissenbjerg · Kerteminde

 MicroStation 2D Grundkursus

Har du brug for praktisk erfaring med de fundamentale funktioner 
i MicroStation, så du kan udføre opgaver i MicroStation 2D? Så er 
dette kursus lige noget for dig!

Kursusbeskrivelse
På kurset vil du få en god og grundlæggende 
introduktion til MicroStation 2D, og gennem en 
række praktiske øvelser opbygger vi gradvist din 
erfaring med: 

• 2D tegneredskaber
• Redigering
• Lag
• Import og eksport
• Tekster
• Udvælgelse
• Celler
• Referencelister
• Snapfunktioner
• Google Warehouse
• Accudraw
• Projection on the fly

Hvad kræver det?
Du behøver ikke have et forudgående kendskab til 
MicroStation. For at følge med behøver du kun, at 
have almindelig brugererfaring med Windows. Kur-

set veksler mellem oplæg og en række praktiske 
øvelser, så du får mulighed for at afprøve, hvad du 
har lært.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er for dig, der enten er ny bruger af Micro-
Station, eller dig som har brug for en genopfrisk-
ning af de grundlæggende funktioner. Er du Auto-
Cad-bruger og skal i gang med MicroStation, er 
dette ligeledes kurset for dig.

Hvem underviser?
Vores erfarne underviser, Anders Wandall, har 
gennem en lang årrække undervist i MicroStation. 
Anders er som CAD-konsulent vant til at løse van-
skelige udfordringer, og har dermed stort kendskab 
til MicroStation og programmets mange funktioner.

Praktisk info
Holdstørrelse: 3-6 deltagere
Varighed: 2 dage
Tidspunkt: Kl. 09.00 - 16.00
Pris: 9.800 kr. inkl. kursusmateriale og forplejning

Ander Kloch Wandall
Ingeniør, CAD-konsulent 
Tlf. 6313 6841 
awa@lifa.dk

Vil du vide mere om MicroStation 2D?
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 MicroStation 3D

Vil du have praktisk erfaring med 3D og lære, hvordan man tegner 
i MicroStation 3D? Så har vi kurset til dig!

Kursusbeskrivelse
Kurset giver dig en god introduktion til at tegne 
med MicroStation 3D. Derudover vil du komme til 
at arbejde med forskellige funktioner som: 

• 3D View Control
• AccuDraw i 3D
• Basic 3d solids
• Advanced solids modelling
• Conceptual Modeling
• Feature Modeling
• Surface Modeling
• Meshes
• Visualization
• Dynamic Views
• Importing 3D to 2D
• 2D tegninger fra en 3D model

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 skal kunne tegne i 3D med 
Bentley-produkter, hvori MicroStation indgår.

Hvem underviser?
Vores erfarne underviser, Morten Aaby Smith, har 
gennem en årrække arbejdet med MicroStation 
3D. Morten er daglig superbruger af 3D, så han 
har dermed et stort kendskab til Bentleys produkter 
både i 2D og 3D.

Praktisk info
Holdstørrelse: 3-6 deltagere
Varighed: 2 dage
Tidspunkt: Kl. 09.00 - 16.00
Pris: 9.800 kr. inkl. kursusmateriale og forplejning

Morten Aaby Smith
Landinspektør, partner 
Tlf. 6313 6824 
mas@lifa.dk

Vil du vide mere om MicroStation 3D?
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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

Ander Kloch Wandall
Ingeniør, CAD-konsulent 
Tlf. 6313 6841 
awa@lifa.dk

Vil du vide mere om MicroStation CONNECT?


