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Heerlen, 19-02-2010:  Een tevreden gebruiker aan het woord : 
 
JM Projects uit Geel 

 
In juli 2009 is JM Projects volledig zelfstandig begonnen met als hoofddoel het werken voor de 
Belgische telefoonmaatschappij Belgacom. Na een korte tijd hiermee bezig te zijn geweest 
ontstond ook de vraag voor het aanleggen en modificeren van elektrische installaties.  
Zo is het bedrijf inmiddels actief in het aanleggen van domotica en elektrische installaties in de 
woningbouw. Tevens behoren toegangscontrole en poortautomatisatie ook tot het takenpakket. 
In de werkplaats van JM Projects worden de besturingskasten en bijbehorende panelen voor 
deze sturingen allemaal zelf gebouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorheen werd een ander CAE-systeem binnen de organisatie gebruikt voor het maken van de 
tekeningen betreffende de industriële automatiseringsprojecten. Helaas kon dit softwarepakket 
niet gebruikt worden voor utiliteits- en woniningbouwprojecten. Daarom zijn wij op zoek gegaan 
naar een oplossing waarbij de diverse toepassingsgebieden geïntegreerd konden worden in één 
softwarepakket, dit verteld Jan Molenberghs, zaakvoerder van JM Projects. Nu hebben wij één 
compleet pakket dat ingezet kan worden voor al onze doelgroepen, zonder dat voor elke 
applicatie apart updates, trainingen of andere gerelateerde zaken aangeschaft moeten worden.  
 
Na een proef met de demo-versie van SEE Electrical, heeft een medewerker van IGE + XAO op 
onze bedrijfslocatie een demonstratie gegeven. SEE Electrical voldeed aan de wensen en bleek 
een ideale investering voor de toekomst. Tot op heden heeft dit pakket zijn diensten dan ook 
meer dan bewezen, aldus Jan Molenberghs. 
 
Ook over de technische ondersteuning is JM Projects uiterst tevreden. Na een klein probleem 
met aanmaken van eigen symbolen is er contact geweest met de Service Desk. Hier werd 
vakkundig op het probleem gereageerd, de Service Desk medewerker heeft via een netviewer 
sessie op onze eigen computer laten zien wat er moest gebeuren en dit toegelicht. 
 
 
Kijk eens op www.jmprojects.be voor meer informatie over JM Projects en de diensten welke zij 
aanbieden. 
 
 
Over IGE + XAO: 
De Groep IGE + XAO ontwikkelt, verdeelt en ondersteunt reeds meer dan 23 jaar software voor elektrotechnisch 
ontwerpen, toegespitst op 3 marktsegmenten: Industrieel elektrotechnisch ontwerpen, residentieel elektrotechnisch 
ontwerpen alsook software voor Harness-design (kabelbomen). IGE + XAO is sinds 1997 beursgenoteerd (Euronext 
Paris – NYSE Euronext). 
De Group IGE + XAO heeft meer dan 350 medewerkers wereldwijd, verspreid in 22 vestigingen in 16 landen.  Met meer 
dan 59 000 verkochte licenties is IGE + XAO een referentie in zijn vakgebied. Voor meer informatie bezoek ons op 
www.ige-xao.com of www.ige-xao.nl  
 

http://www.ige-xao.com/
http://www.ige-xao.nl/

