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Schneider Electric lanserar webbaserat
beräkningsprogram för kabelförläggning
Den unika och helt webbaserade WIBE/Defem Configuration Tool är ett nytt
beräkningsprogram för att förenkla valet av kabelstegar, kabelrännor och
trådstegar i elinstallationer. Programmet är alltid uppdaterat med det senaste
produktsortimentet, kräver inga förkunskaper och kan nås från vilken dator
som helst.
Tidigare beräkningsprogram på marknaden har tvingat elkonstruktörer,
grossister, OEM-byggare och elinstallatörer att ladda ner applikationen till
sina datorer. Det har lett till att programmen inte alltid varit uppdaterade
samtidigt som informationen varit bunden till en och samma dator.
Schneider Electric har nu utvecklat en webbaserad lösning som alltid är
uppdaterad med den senaste informationen. Dessutom kan den nås från
vilken dator som helst, det enda som behövs är inloggningsuppgifter.
Fördelarna är många. Förutom att mjukvaran alltid är uppdaterad, kan alla
projekt och uträkningar sparas och enkelt överföras till Excelblad eller mailas
dit användaren själv väljer.
Med WIBE/Defem Configuration Tool får användaren en aktiv hjälp i sitt val
vid kabelförläggning och säkerställer att rätt ytbehandling, rätt montage och
rätt antal tillbehör används till installationerna.
– De som använder WIBE/Defem Configuration Tool kan på så sätt känna sig
trygga i att de alltid lämnar rätt pris till sina kunder och kan därmed öka
nyttan i sina företag, säger Frank Rälg, kommersiell produktchef för
kabelförläggning på Schneider Electric.
För mer information samt beställning av inloggningsuppgifter för

beräkningsprogrammet besök:
http://nyheter.schneiderelectric.se/news_livesite.asp?newsID=102254&show=1
För mer information:
Charlotta Målargård, kommunikationschef Schneider Electric Sverige AB
Mobil : 073 809 30 61
E-post: charlotta.malargard@schneider-electric.com

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 110 000 anställda och
verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på
energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell
automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och
elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv
energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den
franska fondbörsen i Paris och 2010 uppgick försäljningen till drygt 19,6 miljarder
Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska
företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe,
marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på: www.schneider-electric.se

Kontaktpersoner
Karolina Blacharska
Presskontakt
karolina.blacharska@se.com
070-282 67 63

