
TTP Lab Tech versnelt hun elektrotechnisch 
ontwerpproces  met : 

.

Toulouse,17 Oktober,2007 –De IGE-XAO 
Groep maakt bekend dat TTP LabTech heeft 
gekozen voor IGE-XAO’S SEE Electrical met 
als doel het elektrotechnisch ontwerp proces te 
versnellen. 
TTP LabTech met hoofdkantoren in 
Camebridge,ontwerpt ,ontwikkelt,maakt en 
brengt nieuwe instrumenten en systemen op de 
markt voor  de gezondheidszorg pharmaceutica 
en biotechnische sectors waaronder simulatie 
management en vloeistof doseer systemen. 
TTP Lab Tech is deel van de TTP Groep een 
van werelds meest succesvolle technologische 
firma’s. 
 
Gefocust op het versnellen van het 
elektrotechnisch ontwerp proces,heeft TTP 
diverse elektrotechnische leveranciers 
uitgenodigd om een benchmark te doen. 
Het doel was een pakket te vinden dat een goede 
prijs/prestatie verhouding heeft gemakkelijk  aan 
te leren is en gemakkelijk is in gebruik. 
Een ander belangrijk punt was de zekerheid van 
een goede bereikbare en vriendelijke support 
afdeling zegt Simon Tullet, Control Engineering 
Manager bij TTP Labtech. 
 
Als resultaat van deze benchmark heeft TTP 
Labtech SEE Electrical gekozen 
Dit pakket is een van IGE-XAO’s  behorende 
software voor het midden-hoog /,laag segment 
van de Elektrotechnische CAD software 
applicaties. See Electrical is wereldwijd zeer 
populair geworden door zijn drie niveaus 
(Basic,standard en Advanced) en zijn 
upgrademogelijkheden die het mogelijk maken 
om in te spelen op de vraag van de klant. 
Sinds de aankoop is de inwerktijd vrij 
gemakkelijk doorstaan en werken de mensen aan 
hun schema’s met veel plezier en beschikken 
ook nog over al de gewenste functionaliteiten 
zegt Simon Tullet. 

De kwaliteit van tekenen(gecombineerd met de kennis 
van de tekenaars) is van het hoogste niveau en draagt 
zorg voor de professionele kwaliteit waar we naar 
streven. 
 
Voor meer informatie over SEE Electrical of voor het 
verkrijgen van onze 30 dagen  te gebruiken kostenloze 
demo cd bezoek onze site op  
http://www.see-electrical.com.

Voor meer informatie over TTP LabTech  bezoek onze 
site op http://www.ttplabtech.com.

DE IGE-XAO GROEP. 
De laatste 21 jaar heeft IGE-XAO zich bewezen als een 
van de grootste CAD software producent in de doelgroep 
elektrotechniek. 
Naast dat IGE-XAO software ontwerpt beschikken wij 
ook over een verkooporganisaties en serviceorganisaties 
om de klanten te kunnen blijven garanderen dat ze ieder 
jaar kunnen beschikken oever een nieuwe release. 
IGE-XAO produceert software voor diverse disciplines 
in de industrie. De producten kunnen stand-alone werken 
of op op een computernetwerk. 
IGE-XAO heeft ongeveer 340 medewerkers in dienst 
verspreid over 20 vestigingen in 13 landen. 
Met meer dan 48500 licenties wereldwijd is IGE-XAO 
een begrip, in de wereld van elektrotechnisch ontwerpen. 
Voor meer informatie http://www.ige-xao.com. 


