Read Free The Unofficial Revit 2012 Certification
Exam Guide

The Unofficial Revit 2012 Certification
Exam Guide
Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van
Lee Child precies op juiste moment op de juiste plek
als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacherthriller van bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher
tijdens een extreem koude winter een paar dagen
vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale
politie heeft problemen die het kleine departement
boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te
helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje
als Bolton? Wat Reacher echter niet weet, is dat
over precies 61 uur de grootste internationale
drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de
hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is
onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht. Maar
niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child
is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger
Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers.
Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is
met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren
volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk
ter wereld.
Autodesk AutoCAD 2013 Fundamentals is designed
to be used during instructor led training in a eight
week course. It is an introductory level textbook
intended for new AutoCAD 2013 users. This book
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covers all the fundamental skills necessary for
effectively using AutoCAD and will provide a strong
foundation for advancement. This textbook applies
the use of AutoCAD as it pertains to mechanical
drafting. Knowing how to draw a line in AutoCAD is
not the same as understanding which line type is
required when creating technical drawings. This text
not only provides the necessary information to
operate AutoCAD 2013 but also provides the skills to
use AutoCAD as a tool to work proficiently as a
mechanical drafter or designer.
Jack Reacher is in deze zeventiende Jack Reacherthriller van Lee Child, weer op pad. Maar de lift die
hij deze keer krijgt – richting Virginia – is misschien
wel zijn laatste... In Achtervolging, de 17e Jack
Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child,
probeert Reacher op een koude winteravond vanuit
Nebraska een lift te krijgen naar Virginia. Pas na
anderhalf uur stopt er een donkere Chevrolet. Twee
mannen voorin, een vrouw op de achterbank.
Reacher stapt in. Ze zijn nauwelijks onderweg of hij
beseft: dit is een heel fout gezelschap. Hij zit in de
nesten... Lee Child is winnaar van de prestigieuze
Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster door de International
Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie,
gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen
verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het
sterkste boekenmerk ter wereld.
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Dit boek gaat over ons. Het gaat over jou, je
kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons
allemaal. Het gaat over ons falen: het falen als
individu, het falen van de zakenwereld, en het falen
van onze politici. Het gaat over de wereldwijde crisis
die wij hebben veroorzaakt en die haar weerga niet
kent. Dit boek gaat over onze toekomst.
Het boek Over groei en vorm is een van de
meesterstukken uit de twintigste eeuwse
wetenschappelijke literatuur.
Mijn leven is niet wat je normaal zou noemen. Vanaf
mijn geboorte heb ik veel uitdagingen meegemaakt
en overwonnen om de persoon te worden die ik nu
ben. Het leven is zelden gemakkelijk, zelfs als het
voor anderen zo lijkt. Iedereen heeft op zijn eigen
manier met zijn eigen tegenslagen te maken. De
meesten zwijgen over hun worstelingen in de
overtuiging dat ze een last zullen zijn voor hun
dierbaren. Na het lezen van mijn verhaal, hoop ik de
boodschap over te brengen, You Are Not Alone. Je
bent sterk dan je denkt en ik geloof dat je een
overlever bent.
Houd zaken en privé altijd gescheiden. Houd politieke
spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik
beide regels aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn
minnaar werd. En ik kan niet zeggen dat ik niet wist waar
ik aan begon. Twee jaar later was hij terug, als een van
de spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten.
Sinds Jax me de rug had toegekeerd, had ik als protegé
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van Lei Yeung, een van de slimste zakenvrouwen van
New York, heel wat bijgeleerd. Ik was niet meer het
meisje van toen, maar hij was niets veranderd. In
tegenstelling tot de eerste keer dat onze paden elkaar
kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en
hoe verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van
glamour, seks en macht was het speelveld van Jax –
maar dit keer kende ik de regels van het spel. In de
keiharde zakenwereld is er maar één regel die telt: houd
je vijanden in de gaten en je ex-minnaars al helemaal...
Deze titel is eerder verschenen.
In Een goede vrouw vertrekt de jonge Annabelle
Worthington na een familietragedie naar het door oorlog
verscheurde Frankrijk. Danielle Steel. Wegdromen met
een verhaal dat je raakt. In april 1912 vindt er een drama
plaats in het leven van de jonge Annabelle: haar vader
en broer komen om bij de ramp met de Titanic. Drie jaar
later overlijdt ook haar moeder. Als vervolgens haar
huwelijk op de klippen loopt, vertrekt Annabelle naar
Frankrijk. Daar, midden in oorlogstijd, in een ziekenhuis
dat gerund wordt door vrouwen, vindt ze haar ware
roeping. Pas jaren later, als ze weer in New York woont,
dwingt een beslissende ontmoeting haar uiteindelijk
terug te kijken op haar leven. Zal ze de confrontatie met
haar verleden aandurven?
In 'De onzichtbare steden' brengt Marco Polo verslag uit
van zijn reizen aan zijn gastheer, de machtige Kublai
Kan, keizer der Tataren. Langzaamaan beseft de keizer
echter dat hem fictieve plaatsen worden beschreven, die
alle verwijzen naar Marco Polo’s eigen stad Venetië. De
‘werkelijke’ ervaringen van de ontdekkingsreiziger en
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de interpretatie van de keizer worden verweven in een
bloemrijke beschrijving van onzichtbare droomsteden.
Heeft u of een dierbare een psychische aandoening?
Heb je je ooit afgevraagd wat je kunt doen om te helpen?
Dit boek is uw antwoord! Om depressie volledig te
begrijpen, moet u aandachtig en aandachtig luisteren
naar degenen onder ons die lijden. Het is belangrijk dat
iedereen met een psychische aandoening wordt
behandeld met vriendelijkheid, respect en waardigheid,
niet met stigmatisering, vooringenomenheid en
minachting, want we voeren een strijd die iemands visie
en begrip te boven gaat. Alleen omdat we er niet ziek
uitzien, wil dat nog niet zeggen dat we dat niet zijn. Het
doel van dit boek is om psychische aandoeningen van
binnenuit te bekijken vanuit het standpunt van een
overlevende.
De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab
groeien op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland.
Ze zijn gefascineerd door Amerika en houden lijsten van
Engelse woorden bij, verzamelen illegale exemplaren
van het tijdschrift Life en genieten van ongecensureerde
televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder
en zus opeens verdwijnen en zij en haar vader alleen
achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar naar
Amerika zijn verhuisd. Terwijl ze opgroeit en gebukt gaat
onder het nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost
in het feit dat haar zus ergens de westerse versie van
haar leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat
'ieders lot in bloed is geschreven, en dat tweelingen
dezelfde levens leiden, ook al zijn ze gescheiden door
land en zee.'
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Zeven uur. De wekker gaat, we slepen ons ons bed uit
en maken ons op voor weer een dag rennen, vliegen,
vallen, opstaan en weer doorgaan. Aan het eind van die
doodvermoeiende dag zitten we op de bank en vragen
ons verbijsterd af waar de dag gebleven is: `Wat heb ik
vandaag nou helemaal gedaan?! Peter Bregman,
schrijver van de populaire Harvard Business-column
How We Work, vroeg zich af hoe we die ratrace kunnen
doorbreken. Hij kwam met een revolutionair plan: sta
gedurende de werkdag 18 minuten 5 minuten s
ochtends, 1 minuut op elk heel uur en 5 minuten s
avonds stil bij wat je nu echt wilt, en je zult zien dat je
minder snel wordt afgeleid door kleine dingen, zodat je
uiteindelijk met meer tevredenheid terugkijkt op je
werkdag. Zijn doel is: werk elke dag met plezier, maar
laat het werk niet je leven overnemen, want er is zo veel
meer om van te genieten! 18 minuten biedt je die kans.
Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’
vastberadener dan ooit. En dat terwijl er een zenuwslopende
rechtszaak tegen haar loopt na een schietpartij die een tiener
fataal werd. Ze zoekt de rust op in het huis van haar zus aan
de rustige kust van San Francisco. Tijd om uit te rusten wordt
haar niet gegund, want het badplaatsje wordt opgeschrikt
door meerdere brute moorden. Ook al is ze op non-actief
gesteld, Lindsay zou Lindsay niet zijn als zij niet samen met
haar vriendinnen op onderzoek uit zou gaan! Kan ze zich op
een nieuwe moordzaak storten, terwijl ze zelf verdachte in
een zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons vierde deel
in de ‘Women’s Murder Club’-reeks over vriendschap,
romantiek en misdaad. James Patterson (1947) is een
wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot
1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds
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1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,
waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn
verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de
bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President
vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers
maken hem een van de meest succesvolle en best
verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein
achter de Alex Cross en Women’s Murder Club
thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij
meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan.
Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk
heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en
onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van
de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de
National Book Foundation.
Detective Lindsay Boxer en alle leden van de Women’s
Murder Club komen voor een groot feest bij elkaar in San
Francisco. Maar dan wordt Lindsay weggeroepen omdat er
een vrouw midden op de dag op gruwelijke wijze is vermoord.
Al snel duikt er een video op van een soortgelijke
gewelddadige moord waarbij de daders maskers dragen. San
Francisco raakt in de ban van de moorden en Lindsay en de
Women’s Murder Club moeten hun eigen veiligheid op het
spel zetten om de daders op te pakken voor er meer
slachtoffers vallen.
M.U.I.S. weet niks van zijn welgestelde achtergrond: van
Epton towers, het luxe huis waarin hij geboren is, en van de
schitterende tuinen eromheen. Hij herinnert zich nauwelijks
zijn lieve ouders die op zee vermist zijn. En hij weet al
helemaal niets van de dreiging die uitgaat van zijn oom
Scrope, die diep in de schulden zit en op zijn erfenis uit is.
M.U.I.S. is opgegroeid bij zijn kindermeisje Hanny, die het
gevaar net op tijd zag. Samen leiden ze een gelukkig leven,
totdat het lot hun toch weer ongunstig gezind is. M.U.I.S.
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wordt ontvoerd en in een afschuwelijk internaat gestopt. Hij
weet te ontsnappen en begint aan een spannend avontuur
waarin hij geholpen wordt door vele trouwe vrienden, maar
ook voortdurend op zijn hoede moet zijn voor oude vijanden.
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert
beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze
dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde
pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant
'Hartverscheurende, maar ook troostrijke roman. *****' De
Limburger 'Shafak schildert in woeste streken een levendig
en hoopvol portret van een clubje kleurrijke overlevers in de
gore steegjes van Istanbul.' VPRO ''Dit is een prachtboek! Na
lezen in je DNA gegraveerd.' Boekhandel Stevens, Hoofddorp
Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar noemen,
wordt vermoord en achtergelaten op een vuilnisbelt in
Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich
af hoe het zover heeft kunnen komen. Elke minuut brengt een
nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige
geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur van de koffie
met kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de stank
op straat bij het bordeel waar ze werkte. Maar vooral
herinnert ze zich haar vrienden, de bonte verzameling
mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig
naar haar op zoek zijn. 10 minuten 38 seconden in deze
vreemde wereld stond op de shortlist voor de Booker Prize
2019.
Moira verscheen aan de buitenwereld als een sterke maar
medelevende vrouw die vrijuit van zichzelf gaf zonder aan
haar vriendelijkheid te denken. De mensen om haar heen
geloofden dat niets haar verbaasde en hoewel ze omging met
mensen in crisis, leek het haar nooit een negatief effect te
hebben. Maar toen ze haar beste vriendin en vertrouwelinge
verloor, dacht ze dat haar wereld weer uit elkaar zou vallen.
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Het was op dat moment dat Chance in haar leven kwam en
haar meenam op een emotionele reis die ze niet snel zou
vergeten. Chance was een knappe en charmante oudere
man die haar de broodnodige aandacht schonk waar ze zo
lang naar had verlangd. Maar toen er geheimen boven water
kwamen over de man op wie ze verliefd was geworden,
merkte Moira dat ze wenste dat hij nooit in haar leven was
gekomen.
Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in Los
Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van excessief
geweld tegen Rodney King. Minder dan twee uur later staat
de stad, toch al een kruitvat van rassenhaat, in brand. Wat
volgt is een orgie van rellen en geweld die zes dagen
aanhoudt. Er vallen zestig doden. Maar wat weinigen weten
is dat terwijl de stad brandt, gangs hun kans schoon zien om
elkaar ongestoord te lijf te gaan. Daarbij wordt een onbekend
aantal mensen vermoord. In deze adembenemende en
filmische literaire meesterproef zoomt Ryan Gattis in op zes
levens die met elkaar verbonden zijn in deze gruwelijke en
angstaanjagende omstandigheden. Twee gangsters, een
tacoverkoper, een verpleegster, een graffiti-artiest, een
brandweerman: samen tonen ze ons het wild kloppende hart
van LA. Een complexe en fascinerende stad die even
warmbloedig is als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent.
Voor deze ambitieuze roman drong hij diep door tot de gang
scene in LA – een relevant, wreed en betoverend epos over
misdaad, ras, wraak, loyaliteit en liefde in de chaos van South
Central LA.
De blauwe draad volgt de levens van drie generaties van de
familie Whitshank. Abby en Red wonen in een huis dat al van
de familie is sinds grootvader Whitshank het aan het begin
van de twintigste eeuw bouwde. Door onverwachte
omstandigheden ziet Steel, de jongste van hun vier kinderen,
zich gedwongen met zijn eigen gezin bij Red en Abby in te
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trekken. Tegelijk is duidelijk dat Abby en Red niet meer de
jongsten zijn. Kunnen zij nog wel voor zichzelf zorgen, en zo
nee, wat is dan het lot van het huis? Met subtiele,
observerende humor beschrijft Anne Tyler wat er gebeurt
wanneer drie generaties zich onder één, heel bijzonder dak
bevinden. Als geen ander biedt zij inzicht in de dynamiek van
een familie. Anne Tyler, een van de grootste Amerikaanse
schrijvers van de afgelopen halve eeuw, past in de
Amerikaanse traditie van schrijvers als Jonathan Franzen en
Alice Munro, met haar perfecte psychologie en haar
volmaakte inzicht in de pijnlijkheden van eigentijdse
familiegeneraties. Anne Tyler (Minneapolis, 1941) groeide op
in Raleigh, North Carolina. De blauwe draad is haar twintigste
roman; haar roman Ademlessen werd bekroond met de
Pulitzer Prize. Zij won verder onder meer de pen / Faulkner
Award, de Ambassador Book Award en de National Book
Critics Circle Award. In 2012 ontving zij de Sunday Times
Award for Literary Excellence. Ze woont in Baltimore,
Maryland. ‘Een geweldige schrijfster (...) elke nieuwe roman
is een bewijs van Tylers uitgebreide talenten.’ The Wall
Street Journal ‘Een roman van Anne Tyler is altijd een bron
van plezier.’ the Times ‘Mijn favoriete schrijver.’ Nick
Hornby ‘Een meesterlijke auteur.’ Sebastian Faulks ‘Tyler is
niet gewoon goed, ze is angstaanjagend goed.’ John Updike
Een heel leven gaat over de arbeider Andreas Egger. Een
man die liefheeft, treurt en droomt, en die aan het eind van
zijn leven met verbazing terugblikt op alles wat hij heeft
meegemaakt. Sinds verschijnen staat de roman
onafgebroken in de bestsellerlijsten en Robert Seethaler werd
door de Duitse boekhandel verkozen tot auteur van het jaar.
Wanneer Andreas Egger in het dal wordt afgeleverd, is hij
een jaar of vier. Niemand weet het precies. De boer
Kranzstocker neemt hem met tegenzin in huis en Egger groeit
op tot een knecht die zich van zijn eerste jaren niet veel meer
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herinnert dan een vaag gevoel van warmte. Als jongeman
sluit hij zich aan bij een groep arbeiders die de eerste
kabelbaan in de omgeving aanleggen en daarmee ook voor
het eerst elektrisch licht en lawaai naar het dal brengen. Op
de dag van een tragisch ongeval staat Egger ineens oog in
oog met de liefde van zijn leven, Marie, die hij evenwel snel
weer zal verliezen. Pas vele jaren later, wanneer de wereld
een andere is geworden en Egger zijn laatste pad bewandelt,
zal zij nog één keer bij hem zijn.
Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever,
vertelt over zijn persoonlijke opvattingen over Martin Wagner,
de 45e president van de Verenigde Staten. Hij vergelijkt
Wagner met andere wereldleiders en constateert de
overeenkomsten met hen. Emerson voegt persoonlijke
anekdotes toe uit ervaring met de president en die van zijn
familie en collega's.
The competition for jobs is steep, and employers can afford to
be picky. Being a certified Revit Associate or Professional is
an excellent way to distinguish yourself amongst other
professionals and provide potential employers a sense of
security knowing that you possess a high level of knowledge
and skills. This book is geared toward users who have been
using Revit for at least six months and are ready to pursue
their official Autodesk Revit certification. Autodesk offers two
levels of certification exams: an Associate certificate and a
Professional certificate. This book uses step-by-step
instructions to prepare you to take both of these tests. The
Unofficial Revit 2012 Certification Exam Guide is a concise
book that will get you up to speed quickly on the nature of the
exam's questions so you will know exactly what to expect on
exam day. This book provides the most comprehensive and
thorough preparation for theses exams available. Included
are exercises and practice questions which simulate
knowledge users should have in order to pass the certification
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exams.
The Unofficial Revit 2012 Certification Exam GuideSDC
Publications

'Zeer intrigerend en provocerend!'Karin Slaughter 'Een
bijzondere wending op het einde, dit boek laat je niet
onberoerd!' Hebban De dader vinden of het misdrijf
vergeten; wat zou jij kiezen? Als Jenny op gewelddadige
en gruwelijke wijze wordt verkracht, ziet haar omgeving
maar één oplossing: een experimentele drug die haar de
gebeurtenis laat vergeten. Maar stress, angst en
depressie blijven. Bovendien is de dader zonder Jenny's
getuigenis niet te vinden. Psychiater Alan Forrester duikt
in haar geheugen. Als een herinnering gewist kan
worden, kan hij ook terugkomen. Maar dit proces kan
ook gemanipuleerd worden. Zeker als de psychiater
ineens persoonlijk bij de zaak betrokken raakt... Niet
alles is vergeten toont de kracht en de zwakte van het
geheugen en laat zien hoe bedrieglijk het menselijk brein
eigenlijk is. 'Zeer intrigerend en provocerend. Niet alles
is vergetenonderzoekt ingewikkelde familierelaties tegen
een achtergrond van intense suspense. Een boek vol
met plotwendingen en verrassingen. Niet alles is
vergeten mag je echt niet missen.' - Karin Slaughter
Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over
de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de
geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend
beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652:
een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het
zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen
voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit
Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd.
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De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor
gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen
in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de
calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren
volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie
aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op
zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring
met de soldaten van koningin Victoria van GrootBrittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen
het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de
basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in ZuidAfrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als
Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte
president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte
veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van
zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen
exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat
naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les
Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit
indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het
minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van
Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard
is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der
Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten
ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u
mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende
land.- Foppe de Haan
Revit Architecture 2013 Basics is geared towards
beginning architectural students or professional
architects who want to get a jump-start into 3D
parametric modeling for commercial structures. This
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book is filled with tutorials, tips and tricks, and will help
you get the most out of your software in very little time.
The text walks you through from concepts to site plans to
floor plans and on through reflected ceiling plans, then
ends with an easy chapter on how to customize Revit to
boost your productivity. The advantages of working in 3D
are not initially apparent to most architectural users. The
benefits come when you start creating your
documentation and you realize that your views are
automatically defined for you with your 3D model. Your
schedules and views automatically update when you
change features. You can explore your conceptual
designs faster and in more depth. Learning to use Revit
will not make you a better architect. However, it will allow
you to communicate your ideas and designs faster,
easier, and more beautifully.
Revit Architecture 2012 Basics is geared towards
beginning architectural students or professional
architects who want to get a jump-start into 3D
parametric modeling for commercial structures. This
book is filled with tutorials, tips and tricks, and will help
you get the most out of your software in very little time.
The text walks you through from concepts to site plans to
floor plans and on through reflected ceiling plans, then
ends with an easy chapter on how to customize Revit to
boost your productivity. The advantages of working in 3D
are not initially apparent to most architectural users. The
benefits come when you start creating your
documentation and you realize that your views are
automatically defined for you with your 3D model. Your
schedules and views automatically update when you
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change features. You can explore your conceptual
designs faster and in more depth. Learning to use Revit
will not make you a better architect. However, it will allow
you to communicate your ideas and designs faster,
easier, and more beautifully.
The competition for jobs is steep, and employers can
afford to be picky. Being a certified Revit Associate or
Professional is an excellent way to distinguish yourself
amongst other professionals and provide potential
employers a sense of security knowing that you possess
a high level of knowledge and skills. This book is geared
toward users who have been using Revit for at least six
months and are ready to pursue their official Autodesk
Revit certification. Autodesk offers two levels of
certification exams: an Associate certificate and a
Professional certificate. This book uses step-by-step
instructions to prepare you to take both of these tests.
The Unofficial Revit 2011 Certification Exam Guide is a
concise book that will get you up to speed quickly on the
nature of the exam's questions so you will know exactly
what to expect on exam day. This book provides the
most comprehensive and thorough preparation for
theses exams available. Included are exercises and
practice questions which simulate knowledge users
should have in order to pass the certification exams.
Beschouwingen over de relatie tussen het welbevinden
van de mens en zijn omgeving (de architectuur) vanuit
kunsthistorisch perspectief.
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