
Att gå en Inventor grundkurs är det mest effektiva sättet att lära sig Autodesk Inventor. Våra erfarna och 
certifierade lärare tar dig steg för steg genom programmet i lämplig takt. Vi varvar genomgång och  
visningar med mycket egna övningar baserat på kursmaterialet och våra egna övningsuppgifter. Kursens 
exakta innehåll och utformning anpassas i möjligaste mån efter deltagarnas förkunskaper och  
användningsområden. Vi lägger också stor vikt vid att lära ut bästa möjliga metodik för att arbeta i 3D. 

 

Inventor grund 

Kursbeskrivning 
 
Målgrupp: 
Du som skall börja använda Autodesk Inventor som  
konstruktionsverktyg .  
 
Målsättning: 
Att du efter kursen skall kunna skapa 3D modeller,  
sammanställningar, presentationsfiler och ritningsunderlag. 
Vi lägger också en bra och viktig grund när det gäller  
3D -metodik och filhantering. 
 
Övningar: 
Vi blandar övningar från kursmaterialet med egna  
övningar för att få användarna att tänka själva och lära 
sig genom att köra programmet så mycket som möjligt på 
egen hand. 
 
Förkunskaper: 
Grundläggande kunskaper i Windows och datorvana är 
en grundförutsättning för en bra kurs. Kunskaper i andra 
3D-system eller AutoCAD är till god hjälp. 
 
Kursmaterial: 
Vi använder ett svenskt kursmaterial kompletterat med 
egna övningar. 
 
Kursfakta: 
6 dagar (kl 09.00 till 16.00) uppdelat på 3+3. 
 
Vi vill helst att du har möjlighet att använda programmet 
mellan de två kurstillfällena för att kunna få ut maximalt 
av kursen. 
 
Ring ditt närmsta Cadcraft-kontor för pris och bokning. 

www.cadcraft.se 
Huvudkontor   Lokalkontor   
Cadcraft Borås AB Tel:  033-205000 Skara  Jönköping  Motala 
Brinellgatan 1 Fax:  033-205001 Karlstad Örebro  Köping 
504 62  BORÅS   Göteborg Eskilstuna 



Agenda: 
Obs! Detta är en grundagenda som kommer att finjusteras 
beroende på deltagarnas förkunskaper och önskemål. 

 
Dag 1:  
Introduktion av Autodesk, Cadcraft och Autodesk  
Inventor 
 
Partmodellering 
• Hantering av sketchläget. 
• Grundläggande 3D funktioner och metodik. 
 
Dag 2: 
Fortsättning på partmodellering 
• Arbetsgeometrier m.m. 
 
Ritningsgenerering 
• Skapande av ritningsvyer. 
• Måttsättning, symboler text m.m. 
 
Dag 3: 
Sammanställningar: 
• Grundläggande hantering av 3D-villkor 
• Standardparter i Content Center 
• Sprängskisser 
 
Ritningsgenerering 
• Hantering av ritramar, rithuvud, inställningar m.m. 
 
Dag 4: 
Sammanställningar 
• Konstruera direkt i en sammanställning m.m 
• Frame Generator och konstrueringsverktyg. 
• Sammanställningsritningar, stycklistor, ballonger. 
 
Dag 5: 
Plåtmodulering 
• Genomgång av plåtmodulen. 
 
Dag 6: 
Grundläggande filhantering 
• Projektfiler och Autodesk Vault. 
• Hantera icke-Inventor filer. 
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