
PRESS RELEASE 

Sheffield, UK 19 juni 2008: 
 
Nobbs & Jones, Brits fabrikant van klimaatbeheersystemen, 
kiest voor SEE Electrical van IGE + XAO Group.  
De complexiteit van de hedendaagse binnenhuisklimatisering vereist dat het Building Management 
Systems (BMS) voldoet aan de strenge criteria. Zowel in termen van prestaties als 
betrouwbaarheid, Nobbs & Jones' expertise binnen de beheersing van verwarming, ventilatie en 
airconditioning staat hoog aangeschreven bij de toonaangevende Britse architecten en grote 
opdrachtgevers. 
 
Het bedrijf is gelegen in het gebied Preston. Nobbs & Jones' heeft meer dan vijfendertig jaar 
ervaring in het BMS systeem. In die tijd heeft Nobbs en Jones duizenden contracten afgesloten, 
van kleine onderhoudscontracten tot complexe panelen binnen installaties die over meerdere 
locaties verdeelt zijn  
 
Als een van de belangrijkste onafhankelijke besturingstechnologie firma’s in het Verenigd Koninkrijk 
streeft Nobbs&Jones voortdurend naar verbetering van het ontwerpproces. Als gevolg daarvan 
heeft Nobbs&Jones gekozen voor het elektrische CAD (Computer-Aided Design) systeem van 
IGE+XAO, SEE Electrical . 
 
Met de drie niveaus (Basic, Standard en Advanced) die SEE Electrical biedt, kunnen eenvoudige 
en complexe aanpassingen gerealiseerd worden. Sommige kantoren van Nobbs&Jones zijn 
uitgerust met de Basic versie, terwijl andere kantoren, waarvoor een hoger niveau van functies 
noodzakelijk is, heeft gekozen voor de Standard- en Advanced pakketten.  
 
"Wat we echt fijn vinden van SEE Electrical, is de functionaliteit en het gebruiksgemak. Het is heel 
eenvoudig te leren. Dit was niet het geval met de andere pakketten die wij in onze benchmark 
hadden. " verklaarde Jason Ellwood, Applications Manager.bij Nobbs & Jones  
 
"We zijn blij dat Nobbs & Jones onze oplossing heeft geselecteerd. Dit bewijst weer dat de IGE + 
XAO Group in staat is tot het leveren van een passend pakket voor onze klanten, dankzij ons brede 
assortiment van software. Ons assortiment begint met SEE Electrical LT, gericht op zeer kleine 
bedrijven tot SEE Electrical Expert het pakket voor de high-end groep van gebruikers", verklaarde 
Jean-Marc Avezard, vestigingsdirecteur IGE + XAO UK  
Voor meer informatie over SEE Electrical u naar http://www.ige-xao.com of www.ige-xao.nl

OVER DE IGE+XAO GROUP:
Meer dan 21 jaar ontwikkelt, produceert, verdeeld en ondersteunt IGE+XAO een reeks van 
ontwerpsystemen (CAD).  Deze CAD ontwerpsoftware is ontwikkeld voor het ontwerpen en 
wijzigen van elektrotechnische installaties. IGE+XAO ontwikkelde een hele waaier aan 
elektrotechnische CAD software. IGE+XAO producten draaien zowel stand-alone als in een 
netwerkomgeving De IGE+XAO Group heeft ongeveer 340 medewerkers verspreid over 14 
landen. Met meer dan 48 500 licenties verkocht over de hele wereld, is IGE+XAO een referentie in 
zijn domein. Voor meer informatie, bezoek http://www.ige-xao.nl of www.ige-xao.com
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