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ONS VOORDELEN

JL GESTIONs.a 

Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

PROGRAMMA

DE KERN VAN 3D STUDIO MAX.
- het concept van de 3d 
Studio MAX objecten

- Het klonen
- Het concept van animatie
- Het concept MAXScript
- Zich oriënteren in een 3d ruimte
- De strategieën van groeperingen
- De opties van aankoppeling

DE MODELLERING
- De basis van de applicatie
  van  veranderingsfactoren
- Verschil tussen veranderingen
  en veranderingsfactoren
- De basis van de subobject  
modellering 

- De methoden van extrusie creatie
- Samengestelde objecten 
creëren vanaf

  samengestelde objecten
- De Booleaans- modellering
- Een model maken met 
vlakken, scherpe 

  kanten, toppen
- De ruit modellering, NURBS

MATERIALEN EN MAPPING
- Materialen en texturen
- Textuur van een standaard
  materiaal 
- De soorten texturen
- De valstrikken van de materialen

VOORAFGAANDE VEREISTE
Het is imperatief om het Windows 
milieu perfect te beheersen
EN
De “PAO” cursussen gevolgd heb-
ben

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, 
zal de deelnemer bekwaam 
zijn tot aanleren van:

- De oprichtingsconcepten,
- De concepten van animatie,
- Teruggeven van 3d objecten 
- Een concrete 3d 
animatie realiseren

DUUR & PRIJZEN
3 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 975,00 €
3 Opleidingsdagen voor 2 personen: 1462,50 €
3 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 2025,00 €

3D STUDIO MAX BEGINNERS
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