
Kursus - SEE Electrical 
Advanced 
 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til brugere af SEE Electrical, som ønsker kendskab til de mest 
avancerede arbejdsgange i programmet. 
 
Forudsætninger 
Kendskab til SEE Electrical på niveau med Standard kurset. 
 
Udbytte 
Kurset vil gøre deltagerne fortrolige med alle de avancerede funktioner, der findes i SEE 
Electrical Advanced. 
 

Efter kurset vil deltageren have fået en række redskaber til løsning af komplekse 
projektopgaver, som bl.a. nemmere redigering, generering samt opsætning af avancerede 
lister, sproglige funktioner med mere. Det betyder, at det bliver hurtigere og nemmere at 
lave dokumentationen. Risikoen for at lave fejl minimeres betragteligt, både under 
udarbejdelsen og ved redigering i den endelige dokumentation, og der kan dermed spares 
meget tid.  
 
 

Indhold 
• Automatiske funktioner 
• Udvidede redigerings-faciliteter 
• Brug af multiselektering i databaseeditorer 
• Avanceret generering af grafiske lister 
• Søg og erstat af symboler og tekster 
• Klemmeplan og –række 
• Stikplan 
• Import og genbrug af PLC data (RDS) 
• Kabelplan 
• Kabelforbindelsesplan 
• Brug af, samt opsætning af sprogdatabasen 
• AutoCAD multiimport 
• Web publicering af projekter 
• Multikabel 
• Oprettelse af SQL lister 
• Opsætning af attributter 
• Udvidet systemopsætning 
• Parameterindstillinger 
• Indsætning af disponible klemmer og komponenter 
• Import af stykliste 
• Sortering af projekttræ 
• Udskiftning af sideskabeloner enkelt eller flere  
• Indsættelse af ”tomme” sidepladser i projekter 
• Indsættelse af side i projektet ved hjælp af sideindex 
• Kopiering af flere sider fra et projekt til et andet projekt 
• Kopiering af funktionsgrupper fra et projekt til et andet projekt 
• Kopiering af placeringsgrupper fra et projekt til et andet projekt 
• Arbejdet med aspektmanager 

 

Varighed 
1 dag fra kl. 9.00 – 16.00. 
 

Kursussted 
Kurset afholdes på et af vores kursussteder i Ballerup eller Fredericia. Alternativt kan kurset 
afholdes som firmakursus på firmaets egen adresse. 
 

Pris 
Kalenderkursus: Kr. 3300,- pr. kursist inkl. morgenmad, frokost, samt eftermiddags-
anretning ekskl. moms. 
Firmakursus: Kr. 13.000,- for op til 8 kursister ekskl. moms, transport, ophold samt 
fortæring for kursusinstruktøren. 


