
“SEE Freedom
Twój CAD elektryczny za 
mniej niż 4 złote dziennie”

Wspomaganie projektowania dedykowane elektryce i automatyce
w systemach przemysłowych



Wybierz pomiędzy 2 opcjami !
SEE Freedom « All Inclusive » - kompletna oferta serwisowa

SEE Freedom « All Inclusive » obejmuje ;
Dostęp do programu wraz z aktualizacjami -
Szkolenie -
Hot-line -
Program na okres 24 miesiący.

SEE Freedom Flexible – oferta dostosowana do Twojego budżetu !
Korzystne rozwiązanie, nie wymagające zaangażowania !

Oferta obejmuje :
Dostęp do programu wraz z aktualizacjami -
Hot-line -

Program na okres 6, 12 lub 18 miesięcy.

SEE Freedom : Oferta serwisowa « all-in-one » 
! Nowość na rynku Cada elektrycznego !
Nasz cel: Zaoferować średniej wielkości firmom szansę produkowania projektów 
elektrycznych o wysokiej jakości i szybciej. 

Model biznesowy SEE Freedom stanowi odpowiedź na potrzeby bardzo
małych oraz małych wymagań: jedna opłata pokrywa koszty użytkowania
programu wraz z Opieką Serwisową (oraz koszty szkolenia dla
opcji “All Inclusive”).

Korzyści :

Brak inwestycji -
Niski koszt, który może być natychmiast pokryty ze względu na  -
produktywność SEE Electrical
Dostęp do najnowszej wersji programu -
Dopasowanie do aktualnych potrzeb użytkownika -

SEE Freedom : rozwiązanie na kryzys 
Twój CAD elektryczny za mniej niż 4 złote dziennie !*

* SEE Electrical Basic za 100 zł miesięcznie 

SEE Electrical, Intuicyjny i Wszechstronny Program CAD dla 
potrzeb Twojego Projektu Elektrycznego

3 poziomy, aby spełnić dokładnie Twoje wymagania !
  SEE Electrical – Basic : Podstawowa konfiguracja programu 
 SEE Electrical – Standard :  Najbardziej popularne rozwiązanie wybierane 

przez projektantów w  Polsce
  SEE Electrical – Advanced : Zaawansowane funkcje projektowe

Do SEE Electrical mogą być dodane 2 dodatkowe moduły :
«Cabinet Layout» przeznaczony do projektowania zabudowy szaf w  -
skali.
«House Installation» do projektowania instalacji elektrycznych 2D na  -
planach budynków.

Pierwsza

taka oferta

na rynku
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