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CSR PuZhen, główny chiński producent taboru kolejowego, wybrał  

“SEE Electrical Harness” do projektowania wiązek elektrycznych. 

 

Nanjing, 16 grudnia 2008 – Grupa IGE+XAO informuje: 

 
CSR PuZhen wybrał pakiet oprogramowania SEE Electrical Harness do projektowania i obsługi 
wiązek elektrycznych. CSR PuZhen (CSRPZ), firma zależna korporacji China South Locomotive & 
Rolling Stock Corporation Limited, jest dużej skali państwowym przedsiębiorstwem, projektującym, 
obsługującym i wytwarzającym wagony kolejowe, pojazdy dla komunikacji miejskiej, a także główne 
elementy montowane w samochodach, takie jak osie kół.  
 
SEE Electrical Harness jest pakietem oprogramowania (CAD) dedykowanym do projektowania 
wiązek elektrycznych (harness). Obejmuje kompletne zarządzanie sygnałami, żyłami, kablami 
i ekranami. Pozwala generować wiele zestawień np. zestawienie materiałów, żył i listy kabl 
i oraz harnesów. 
 
SEE Electrical Harness umożliwi CSRPZ łatwe tworzenie schematów elektrycznych oraz  
montażówek aparatowych (wiring diagrams). Dzięki pakietowi, CSRPZ będzie mogło zredukować 
czas spędzany przy projektowaniu wiązek. 
 
Kluczowym punktem dla CSR PuZhen była możliwość wymiany danych pomiędzy SEE Electrical 
Harness, a oprogramowaniem CATIA V5–3D, dzięki technologii XML. Technologia ta pozwala 
wymieniać informacje o przekroju i długości kabli zawartych w wiązkach. Zapewni to oszczędność 
czasu oraz redukuje liczbę błędów. 
 
“Dzięki SEE Electrical Harness projektowanie elektryki staje się łatwiejsze oraz przyjemniejsze. 
Zmniejsza czas projektowania poprzez wyeliminowanie powtarzalnych czynności. Wierzymy, 
że wykonaliśmy duży skok w używaniu nowoczesnych metod projektowania elektryki. Jesteśmy także 
bardziej zgodni z obecnymi tendencjami oraz standardami projektowania elektryki.” deklaruje Mr. 
Liang Shisong, Engineering Manager w CSR Puzhen. 
 

 

 
O GRUPIE IGE+XAO: 
Już od 22 lat IGE+XAO Group produkuje, dostarcza, tworzy koncepcje, sprzedaje oraz rozwija serwis 
w zakresie programów do wspomagania projektowania. Rolą programów typu CAD Elektryczny, jest 
pomoc w projektowaniu i obsłudze części elektrycznej dowolnej instalacji. Oferta IGE+XAO obejmuje 
pełny zakres programów typu CAD Elektryczny dostosowanych do wszystkich działów przemysłu. 
Produkty IGE+XAO mogą pracować na stanowiskach indywidualnych lub w sieci. Grupa IGE+XAO 
zatrudnia około 355 w 22 oddziałach, zlokalizowanych w 15 krajach. IGE+XAO sprzedało ponad 
56,600 licencji programu w świecie, co stanowi o sile firmy w tym segmencie rynku. Aby uzyskać 
więcej informacji odwiedź stronę www.ige-xao.com. 
 
 
Kontakt z IGE+XAO: 
IGE+XAO Group, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex  - France 
Telefon: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
Notowany na Euronext Paris – NYSE Euronext  - Compartment C - ISIN FR 0000030827     
Kontakt w sprawie analiz i inwestycji Alain Di Crescenzo (Prezes Grupy): +33 (0)5 62 74 36 36 
Kontakty z prasą Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02 
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