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IGE+XAO lança a suíte Prosyst na sua rede de vendas Francesa e Alemã.
Hannover, Alemanha, 16 de Abril 2015
Tendo adquirido 80% do capital da Prosyst há um ano, a IGE+XAO lança a suíte Prosyst na sua rede de
vendas. Este pacote tripo, dedicado ao desempenho da automação, cobre o ciclo completo, do projeto à
operação.
A suíte Prosyst por três grandes pacotes: ODIL, SIMAC e AIDMAP.
ODIL é um software completamente configurável para estudos de automação usado para gerar documentação,
programas PLC e aplicações HMI (Interface Homem-Máquina). Um modo de entrada única garante a
consistência e qualidade dos produtos. ODIL foi especialmente escolhido pela Renault e PSA a nível mundial
para todos os seus projetos.
SIMAC é um simulador de parte operativa (máquina de produção ou de processo). Permite a criação de
instalações virtuais, as quais estão ligadas aos sistemas reais de controle de arquitetura. O objetivo é de
simular, testar e validar as instalações elétricas antes de sua efetiva entrada em serviço.
Finalmente, AIDMAP II é um pacote de software que permite que se grave e analise o comportamento das
máquinas de produção ou qualquer tipo de instalações automatizadas. Seu princípio de funcionamento é
registrar a data e armazenar todas mudanças das variáveis do sistema para permitir rastreamento, mas também
permite controle baseado no tempo, desenvolvimento, e diagnósticos de anomalia, levando a aumentar a
confiabilidade e otimização. A nova versão 2.5 do AIDMAP II, lançada na Feira de Hannover, traz novas
interfaces de usuário Alemãs e Chinesas, compatibilidade com os PLC Siemens S7-1500 e S7-1200 bem como
uma nova oferta em módulos com uma nova versão cobrindo ilimitado número de variáveis sob controles.
“A suíte Prosyst tem sido introduzida aos nossos clientes nas últimas semanas durante os roadshows e tem
criado muito interesse. O Grupo IGE+XAO agora oferece um único conjunt de sofware cobrindo inteiramento o
ciclo de vida das instalações elétricas: de diagramas funcionais até a manutenção, incluindo projeto detalhado,
programção PLC, simulação, manufatura, entrada em serviço e otimização. Nós aproveitamos a oportunidade
da Feira de Hannover 2015 para lançar a suíte Prosyst no mercado Alemão” declarou Alain Di Crescenzo,
Presidente e CEO do Grupo IGE+XAO.
SOBRE O GRUPO IGE+XAO
Por 28 anos, o grupo IGE+XAO tem editado, projetado, produzido, vendido e garantido a manutenção de uma
gama de softwares para Desenhos Auxiliados por Computador (CAD) e Gerenciamento de Ciclo de Vida de
Produto (PLM). Estes pacotes de software tem sido projetados para ajudar os fabricantes a projetar e manter os
setores elétricos de qualquer instalação. Este tipo de CAD/PLM/Simulação é chamado de "CAD/PLM/Simulação
Elétrico". A IGE+XAO tem construído uma gama completa de softwares e aplicações de CAD/PLM Elétrico
projetados para todos os tipos de indústria. O grupo emprega 385 pessoas em todo o mundo em 30 locais e 19
países, e tem 82.000 licenças vendidas. IGE+XAO é a referência neste segmento. Para mais informações
visite: http://www.ige-xao.com
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