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Nobbs & Jones um dos principais construtores do Reino Unido escolhe o SEE Electrical 
do Grupo IGE+XAO. 
 
Sheffield, 19 de junho de 2008 - A complexidade dos atuais ambientes internos das construções exige que a 
Gestão de Sistemas de Construção (BMS) satisfaça critérios rigorosos, tanto em termos de desempenho como de 
confiabilidade. A experiência da Nobbs & Jones em controles de aquecimento, ventilação e ar-condicionado é 
inigualável na indústria e tem a confiança de alguns dos principais arquitetos e especificadores do país, bem como 
por muitos clientes corporativos líderes de mercado.  
 
Localizado na área de Preston, a experiência da Nobbs & Jones em BEMS se estende por mais de 35 anos. 
Nesse tempo, Nobbs & Jones têm lidado com milhares de contratos, desde pequenas manutenções a instalações 
muito maiores envolvendo painéis de controle integrados complexos em  diversos locais. 
 
Como uma empresa líder em controles independentes no Reino Unido, Nobbs & Jones está constantemente se 
esforçando para melhorar seu processo de projetos. Como resultado, Nobbs & Jones decidiu adquirir um pacote 
de CAD Elétrico (Computer-Aided Design) e após séria análise selecionou o SEE Electrical da IGE+XAO. 
 
Com três níveis (básico, padrão e avançado), o SEE Electrical pode adaptar-se a partir dos mais simples aos mais 
complexos requisitos. Na Nobbs & Jones, por exemplo, alguns escritórios foram equipados com a versão básica, 
enquanto outros escritórios que necessitam de funcionalidades de nível superior escolheram os pacotes padrão e 
avançado. 
 
"O que realmente gosto sobre o SEE Electrical é a sua funcionalidade e facilidade de uso. É muito fácil de 
aprender e não requer nenhum treinamento. Este não foi o caso com os outros softwares com os quais 
comparamos o  SEE Electrical", declarou Jason Ellwood, Gestor de aplicações. 
 
"Estamos satisfeitos que Nobbs & Jones nos selecionou. Isso demonstra a capacidade do Grupo IGE +XAO para 
entregar um pacote adequado para os nossos clientes, graças à nossa ampla gama de software. A nossa gama 
começa com o SEE Electrical LT, visando desde pequenos negócios, até o SEE Electrical Expert, o pacote final do 
Grupo ", declarou Jean-Marc Avezard, Diretor Geral da IGE+XAO no Reino Unido". 
 
Para mais informações sobre SEE Electrical visite http://www.see-electrical.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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