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TTP LabTech acelera projeto elétrico com o SEE Electrical da IGE+XAO. 
 
Toulouse, 17 de outubro de 2007 O Grupo IGE+XAO anuncia que a TTP LabTech selecionou o SEE Electrical 
da IGE+XAO, a fim de acelerar o processo de projeto elétrico. TTP LabTech, com sede em Cambridge (Reino 
Unido), projeta, desenvolve, fabrica e comercializa novos sistemas de instrumentação para os setores de saúde, 
farmacêuticas e de biotecnologia. Os produtos incluem gerenciamento de amostras, cobrindo rastreio e sistemas 
de manuseio de líquidos. TTP LabTech faz parte do Grupo TTP uma das empresas de tecnologia mais bem 
sucedidas do mundo. 
 
Concentrando-se em acelerar o processo de projeto elétrico, TTP LabTech realizou uma pesquisa minuciosa de 
editores de software CAD. A exigência era encontrar um "verdadeiro" pacote de CAD elétrico que seria rentável, 
fácil de aprender e fácil de usar. Outro elemento-chave era conseguir a garantia de um "bom suporte técnico com 
pessoas acessíveis e amigáveis para conversar", diz Simon Tullett, Gerente de Controle de Engenharia da TTP 
Labtech. 
 
Como resultado desta pesquisa abrangente, TTP LabTech selecionou o SEE Electrical, pacote da IGE+XAO 
dedicado a gama média a baixa de software de CAD elétrico. SEE Electrical se tornou muito popular em todo o 
mundo, devido aos seus três níveis (básico, padrão e avançado) e sua capacidade de atualização, o que permite 
que o software de evoluir de acordo com as necessidades do cliente. "SEE Electrical foi o mais rentável. Reuniu-
se todo as  funcionalidades necessária para a TTP LabTech e o preço era atraente. Desde a compra, foi uma 
transição fácil e indolor para o SEE Electrical Avançado o qual oferece uma riqueza de recursos", diz Simon 
Tullett. 
 
Após o uso extensivo, TTP LabTech claramente usufrui dos benefícios trazidos pelo pacote de software da 
IGE+XAO. "O SEE Electrical nos permitiu produzir nossos diagramas elétricos muito mais rapidamente do que 
antes. É um pacote de projeto elétrico profissional de modo que modificar e manter os desenhos tornou-se muito 
mais fácil. A qualidade dos desenhos (combinado com a habilidade dos usuários) é de o mais alto nível e promove 
a qualidade profissional que buscamos ". 
 
Para mais informações sobre SEE Electrical ou para obter a sua versão demonstrativa gratuita por  30 dias, visite 
http://www.see-electrical.com. 
 
Para mais informações sobre TTP LabTech, visite http://www.ttplabtech.com. 

 
 

 
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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