
Kursus - SEE Electrical 
Opfølgningskursus 
 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til brugere med en Standard eller Advanced licens, der ønsker at blive 
opdateret på de nyeste funktioner i SEE Electrical, og som ikke har deltaget på kursus inden 
for de seneste par år. 
 

Forudsætninger 
Der forudsættes kendskab til CADdy++ / SEE Electrical på niveau med minimum SEE 
Electrical Standard kursus. 
 

Udbytte 
Kurset vil gøre deltagerne fortrolige med anvendelse af de nye funktioner, der findes i SEE 
Electrical Basic, Standard og Advanced. 
 

Efter kurset vil deltagerne have en række redskaber til løsning af komplekse projekt-
opgaver, og til at lave dokumentation, der overholder internationale standarder. De 
funktioner der indgår, er bl.a. Oprettelse af referencesystem, oversættelse til andre sprog, 
arbejde med arrangementstegning og meget mere. Det vil efterfølgende være nemmere at 
udnytte programmets mange smarte funktioner, og dermed hurtigere at lave 
dokumentation. Risikoen for at udføre fejl er blevet reduceret. 
 

Indhold 
• Nye funktioner i interface 
• Import af AutoCad projekt til mange sider 
• Drag & Drop funktion 
• Oprettelse af referencesystem med 

produktaspekt og låste aspekter 
• Sortering af projekttræ 
• Nye muligheder med tegningsrammer 
• Ombytning af sprog i oversættelse 
• Udskiftning af fonte i projekter og 

skabeloner 
• Redigering i arrangementstegning 
• Arbejd med flere typedatabaser 
• Arbejd i Safemode 
• Arbejd i zipped format 
• Brug af Hyperlinks 
• Kopiering af Funktioner fra mange projekter 

til et 

• Nye symboltyper 
• Funktioner til visning af tekster  
• Nye grafiske lister 
• Kontaktfiltrering i typedatabase 
• Omnummerering af kontakter 
• Avanceret generering af grafiske lister 
• Nye funktioner til grafiske lister 
• Redigering af potentialer 
• Ny håndtering af hjælpelinier 
• Revisionsskyer; Ny funktionalitet 
• Genskab projekt fra Autosave 
• Ny funktionalitet i aspekt manager 
• Nye funktionaliteter i Typedatabasen. 
• Oversættelsedatabasen; opdater 

hovedsprog med tekster der ikke er i 
projektet 

• Navigation fra grafiske lister til projekt 
 

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. 


