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Pierwsza nasza aplikacja dla elektryków na Androida  
 
Tuluza, 3 październik 2013 
 
IGE+XAO informuje o opublikowaniu pierwszej aplikacji na Androida, o nazwie “SEE Electrical Calculator”. 
 
“SEE Electrical Calculator” pozwala obliczać spadki napięć, wartości prądów zwarciowych oraz posiada 
kilkanaście innych użytecznych funkcji związanych z obliczeniami elektrycznymi. 
 
Na każdym etapie obliczeń, użytkownik dobiera tylko opcje, które są zgodne z poprzednim wyborem. “SEE 
Electrical Calculator” jest aplikacją na Androida, przeznaczoną dla profesjonalistów zajmujących się 
elektrotechniką oraz dla studentów. Prosty, szybki i zrozumiały, pomaga przeprowadzać obliczenia na 
smartfonie w dowolnym miejscu i czasie (bardzo użyteczny program zwłaszcza poza miejscem pracy). 
 
Program dostępny jest w języku francuskim i angielskim “SEE Electrical Calculator” jest kompatybilny z 
systemem Android 1.5 i wyższym. Ta aplikacja jest bezpłatna (FREE),a więc maksymalna ilość elektryków może 
cieszyć się korzystaniem z narzędzia do obliczeń zgodnego z normą Cenelec R064-003. 
 
“Udostępnienie tej aplikacji potwierdza strategię grupy IGE+XAO: pokrycie wszystkich segmentów rynku CADa 
Elektrycznego, od drobnych instalatorów elektryków, po dużych klientów korporacyjnych, w tym SMB (Mały i 
Średni Biznes)”, deklaruje Alain Di Crescenzo,Prezes i Dyrektor Generalny Grupy IGE+XAO. 
 
Aby uzyskać więcej informacji lub pobrać aplikację, odwiedź stronę ..http://tinyurl.com/ckwlexs 
 
 
O grupie IGE+XAO:  
Już od 28 lat  IGE+XAO produkuje, dostarcza, tworzy koncepcje, sprzedaje oraz rozwija serwis w zakresie 
programów do wspomagania projektowania. Rolą programów typu CAD Elektryczny  jest pomoc w 
projektowaniu i obsłudze części elektrycznej dowolnej instalacji. Oferta IGE+XAOobejmuje pełny zakres 
programów typu CAD Elektryczny  dostosowanych do wszystkich działów przemysłu. Produkty IGE+XAO mogą 
pracować na stanowiskach indywidualnych lub w sieci.Grupa IGE+XAO  zatrudnia około 370 w 30 oddziałach, 
zlokalizowanych w 19 krajach. IGE+XAOsprzedało ponad 82,000 licencji programu w świecie, co stanowi o sile 
firmy w tym segmencie rynku. 
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę http://www.ige-xao.com 
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