KOMUNIKAT PRASOWY

Grupa IGE + XAO informuje o utworzeniu oddziału w Brazylii

Grupa IGE+XAO utworzyła filię I.G.E.+X.A.O. DO BRASIL, która będzie prowadziła dystrybucję oraz serwis
oprogramowania w Brazylii.
Nowy oddział znajduje się blisko São José dos Campos pod Sao Paulo, w parku technologicznym
grupującym firmy oferujące rozwiązania dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego oraz nowych technologii
dla Ameryki Południowej.
I.G.E.+X.A.O. DO BRASIL będzie kolejnym centrum dystrybucyjnym Electrical PLM (zarządzanie cyklem
życia instalacji elektrycznej) w Ameryce; grupa ma już takie centra w Montrealu i Dallas.
"To pierwszy oddział w Ameryce Południowej, w regionie obsługiwanym dotychczas bezpośrednio przez
Francję oraz Hiszpanię i firmy partnerskie. Brazylia prezentuje potencjalnie ważny rynek dla grupy,
szczególnie w przemyśle wytwórczym i w sektorze transportu. I.G.E.+X.A.O. DO BRASIL będzie musiała
odpowiedzieć – między innymi – na gwałtowny wzrost potrzeb firmy Embraer, która wybrała oprogramowanie
PLM Electrical IGE+XAO i będzie wymagała jego używania od poddostawców" wyjaśnił Alain Di Crescenzo.

O GRUPIE IGE+XAO
Już prawie 30 lat grupa IGE+XAO tworzy, produkuje, sprzedaje jak również rozwija serwis
w zakresie oprogramowania typu CAD, zarządzania cyklem życia produktów "Product Lifecycle
Management" (PLM) oraz symulacji dedykowanej inżynierii elektrycznej. Oprogramowania te
zostały stworzone w celu wspomagania projektowania oraz utrzymywania wszelkiego rodzaju
instalacji elektrycznych. Ten typ oprogramowania nazywany jest „Electrical CAD/PLM/Simulation”.
IGE+XAO stworzyło gamę programów typu CAD/PLM/Simulation dla automatyków i elektryków,
przeznaczoną dla wszystkich sektorów przemysłu. IGE+XAO zatrudnia 388 osoby w 31 oddziałach
zlokalizowanych w 20 krajach oraz szczyci się dostarczeniem ponad 82 000 licencji w świecie.
IGE+XAO jest standardem w swojej dziedzinie. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy
na stronę: http://www.ige-xao.com
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