Pers bericht
SEE Electrical benoemd tot Produkt van het Jaar in toonaangevend Pools vaktijdschrift
Toulouse, 24 april 2007
De IGE+XAO Group maakt bekend dat SEE Electrical, een van haar belangrijkste softwaretoepassingen,
specifiek voor de productiemarkt, is uitgeroepen tot
“Product van het Jaar” in het Poolse vaktijdschrift “In yniering i Utrzymanie Ruchu”.
SEE Electrical richt zich op kleine en middelgrote bedrijven. Wereldwijd is dit pakket zeer populair geworden
dankzij de geschiktheid van deze funktionaliteiten, de gebruiksvriendelijkheid en de evolutie van de
mogelijkheden.
De drie niveaus (Basic, Standard en Advanced) maken het mogelijk te evolueren overeenkomstig de wensen
van de klant voor wat betreft de uitvoering en de investeringsflexibiliteit.
De onderscheiding is toegekend door de lezers van het vaktijdschrift, die het pakket omschrijven als “beste
software product, specifiek voor de elektrotechnische engineering”.
Op 22 februari 2007 werd er een feestelijke bijeenkomst gehouden in the Business Centre Club in Warschau.
“Wij zijn trots op de Poolse erkenning van ons pakket als referentie voor elektrotechnisch ontwerpen met
computer. Dit geeft duidelijk de mogelijkheden van de Group IGE+XAO BV aan, om krachtige, gemakkelijk te
gebruiken software producten te vervaardigen”, aldus Alain Di Cresczenzo voorzitter en directeur van de
IGE+XAO Group.
Meer informatie over SEE Electrical kunt u vinden op: http://www.see-electrical.com

Over de IGE+XAO Group:
De IGE+XAO Group vervaardigt al meer dan 20 jaar software. Zij ontwerpt, produceert, verkoopt en
zorgt voor de continuïteit van het pakket van de Computer-Aided-Design (CAD) software. Deze
elektrotechnische CAD software toepassingen zijn ontworpen om producenten te helpen met het
ontwerpen en onderhouden van het elektrotechnische gedeelte van, om het even welke installatie.
IGE+XAO heeft een compleet pakket van elektrotechnische CAD software toepassingen vervaardigt,
ontworpen voor alle industriegebieden. IGE+XAO producten kunnen zowel op een stand-alone computer
als op een netwerk geplaatst worden. De IGE+XAO Group heeft meer dan 350 werknemers verspreid
over 20 locaties en 13 landen. Met meer dan 46.000 licenties wereldwijd verkocht, is IGE+XAO een
referentie voor haar vakgebied.
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