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AUTOCAD LABOR
Autodeski tarkvara katsetamine instruktori juhendamisel

INSTRUKTOR
JAAK AAVIK



USESOFT AS

IT konsultatsiooni ja müügi ettevõte
• Asutatud 1991a.
• 20 spetsialisti ning konsultanti.
• Projekteerimis- ja äritarkvara lahendused;

– Koolitused ja konsultatsioon;
– Ehituse- ning tootmise andmete juhtimine ja 

visualiseerimine;
– IT tugiteenused.



JAAK AAVIK

Usesoft AS - Autodeski poolt atesteeritud instruktor

• Haridus: Jaak on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala 
kui ka Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala.

• Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes 
ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes 
kõrgkoolides.

• Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana 
alates aastast 2006.

• Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja 
arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.



AUTOCAD

AutoCAD on oma olemuselt projekteerimistarkvara, mis 
võimaldab luua jooniseid kõige erinevamate 
valdkondade tarbeks. 

Tänu oma universaalsusele on ta muutunud sisuliselt 
arvutijoonestamise standardiks.

Seda toodet nimetatakse tihtipeale ka 
“täisversiooniks”.  AutoCADi lihtsustatud versioon 
tasandiliseks joonestamiseks on AutoCAD LT.



LABORI KAVA

Labori käigus demonstreerime programmi liidest ja põhilisi töövahendeid, samuti vaatleme:

• jooniste ülesehitust;
• väljatrükki;
• annotatsioone;
• viirutuste ja blokkide kasutamist.

Lisaks käime läbi 2021 versiooni kõige kasulikumad uuendused – Trim ja Extend, neid läheb joonestamisel tihti vaja. 
Samuti vaatleme Quick Measure vahendit, mis on algusest peale olnud üks väga mõnus vahend.



Kuidas edasi?
Tarkvara ja koolitused



Autodesk
AutoCAD Toolsets

Autodesk
AutoCAD LT

Litsents 1 aastaks
420€ + km

Litsents 1 aastaks
1 840€ + km

TARKVARA

Hetkel pakub 
Autodesk pakub 25% 
soodustust tarkvara 
tellimustele, kui 
loobud aegunud 
tarkvara 
püsilitsentsist.



AutoCAD
algkursus

AutoCAD 
põhikursus

1., 2., 3. juuli 2020, 3 päeva
432€ +km

29., 30. juuni 2020, 2 päeva
240€ +km

AutoCAD
3D kursus

August 2020, 3 päeva
504€ +km

KOOLITUSED



Vaata ka kursuste komplekte!
• AUTOCAD 2D ALG + PÕHIKURSUS - 540€ + km
• AUTOCAD 2D ALG + PÕHI + 3D KURSUS - 824€ + km
• AUTOCAD 2D ALG + PÕHIKURSUS + REVIT - 862€ + km



Registreeru
Koolituste osalustasu mai lõpuni -20%, sooduskood LABOR20
usesoft.ee/koolituskalender



Küsimused ja lisainfo
Jaak Aavik
Usesoft AS
jaak@usesoft.ee
+372 6305 105


