
 
 COMUNICADOS A IMPRENSA 

 

Volkswagen escolhe SEE Electrical. 
 
Desde o início de 2003 Volkswagen Coaching (o departamento de treinamento), em Wolfsburg, na Alemanha, tem 
usado o SEE Electrical da empresa de software IGE+XAO para a formação interna no campo da eletrônica e 
tecnologia da informação. Ao mesmo tempo, as escolas técnicas em Wolfsburg também ensinam como usar o 
sistema de desenho CADdy ++. Desta forma, a cooperação entre as escolas técnicas e Volkswagen é reforçada. 
 
No início os alunos da Volkswagen Coaching produziam principalmente diagramas de circuito, plano de 
instalações elétricas e documentação eletrotécnico manualmente. Raramente foram utilizados sistemas de 
desenho CAE, pois tais sistemas exigiam muito treinamento. Com o See Electrical, a Volkswagen Coaching tem 
encontrou um sistema, que - devido à sua ergonomia - é muito fácil e intuitivo de usar. 
 
Simultaneamente, as escolas técnicas em Wolfsburg começaram a usar SEE Electrical, bem como ensinar os 
alunos como usá-lo. Desta forma, a formação geral, tanto na Volkswagen como nos colégios foi reforçada e, além 
disso, contribuiu para facilitar a transição da faculdade para o departamento de formação e vice-versa. Além disso, 
a cooperação e intercâmbio de dados no âmbito de projetos comuns também melhorou. 
 
- IGE + XAO, abril de 2003 
 

 
 
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/Simulação 
Elétrico projetados para todos os tipos de indústria. O grupo emprega 388 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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