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SCIA ENGINEER - ENGINEERING REPORT (1/2 DAG) 

Omschrijving 

Deze opleiding behandelt de toepassing van de module ‘Engineering Report’. Dit gebeurt aan de hand van een aantal 

praktisch uitgewerkte voorbeelden zodat u na de training uw eigen professionele uitvoernota opmaakt. Zowel 

startende als ervaren gebruikers krijgen antwoorden op vragen zoals: 

 hoe pas ik de visuele stijl van het rapport aan? 

 op welke wijze personaliseer ik mijn kop- en voetteksten? 

 hoe voeg ik de verschillende onderdelen toe, en hoe genereer ik ze opnieuw bij wijzigingen? 

 welke tools zijn beschikbaar om een afbeelding toe te voegen en te bewerken? 

 in welke formaten kan ik het rapport exporteren? 

Welke kennis doet u op? 
Sinds SCIA Engineer 2013 is de efficiëntie en de snelheid voor het opstellen en het bewerken van een document 

grondig aangepakt en aanzienlijk verbeterd. Onder begeleiding van een Customer Service Engineer ontdekken de 

deelnemers welke voordelen zij halen uit een slimme toepassing van het Engineering Report: 

 eenvoudig en efficiënt een rapport samenstellen door gebruik te maken van zowel interne als externe 

gegevens, resultatentabellen en tekeningen 

 uiteraard leren we u hoe een mooie lay-out op te zetten, doch we geven u eveneens raad en ervaringen mee 

over hoe u structuur brengt in het berekeningsrapport 

 tenslotte bespreken we eveneens de talrijke exportmogelijkheden naar verschillende uitvoerformaten 

U krijgt de beste ondersteuning en persoonlijke begeleiding, dankzij het werken in een kleine groep van maximaal 8 

personen. 

 

  



 

SCIA nv - Industrieweg 1007 - B-3540 Herk-de-Stad (België) - +32 13 55 17 75  
Voor een volledige lijst van al onze internationale kantoren en partners, bezoek www.scia.net 

Programma 
Gedurende deze training komen de volgende onderwerpen uitvoerig aan bod: 

 hoe een inhoudsopgave, hoofding en/of voettekst invoeren en bewerken 

 op welke manier past u de opmaak van het Engineering Report aan 

 invoeren en bewerken van vrije teksten, tabellen en berekeningsresultaten 

 invoeren en bewerken van afbeeldingen (uit SCIA Engineer en extern) 

 hoe het Engineering Report bijwerken bij aanpassingen aan het SCIA Engineer model 

 hoofdstukken definiëren en automatisch hoofdstukken genereren 

 het creëren en toepassen van sjablonen 

 praktische ‘tips en trucs’ om efficiënt en snel uw rapport samen te stellen 

 exportmogelijkheden (PDF, PDF 3D, Word, Excel, …) 

 

Syllabus & Hand-outs 

Bij aanvang van de opleiding ontvangt elke cursist een syllabus met daarin alle functies en voorbeelden die we 

tijdens de cursus in detail uitwerken en bespreken. 

Voorkennis 

Deze opleiding is aangeraden voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers, omdat het Engineering Report een belangrijk 

en vernieuwd hulpprogramma is om gepersonnaliseerde documenten op te stellen en te genereren. 

Certificaat 

Elke deelnemer krijgt aan het einde van de gevolgde cursus een officieel SCIA Engineer “Engineering Report” 

certificaat, ondertekend door de instructeur. 

 

 

 

 

Disclaimer: De inhoud van de training kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving (11/2015). 


