Nexans Visio Template: het ideale programma voor het tekenen
van kabelsystemen voor LANmark-oplossingen
Parijs, 21 oktober 2003 - Met NVT – Nexans Visio
Template – heeft Nexans het ideale programma ontwikkeld
voor het tekenen van LANmark-kabelsystemen van koper
en glasvezel. NVT is compatibel met het Microsoft Visiotekenpakket en stelt systeemontwerpers in staat indelingen
van rekken en bekabelingsschema's te tekenen, waarna er
aan de hand van het ontwerp automatisch een stuklijst
wordt gegenereerd. NVT is in eerste instantie bedoeld als
hulpmiddel waarmee installateurs en integrators hun
oplossing beter aan de eindgebruiker kunnen presenteren.
Het programma kan ook door eindgebruikers zelf worden toegepast als onderdeel van hun
infrastructuurdocumentatie. NVT is kostenloos te downloaden vanuit ‘Partner Corner’ op
www.nexans.com/ncs waar ook gratis links naar Visio viewers en programma's voor het
converteren van Visio naar Powerpoint te vinden zijn.
NVT-functies
Drag & Drop
Producten zijn eenvoudig uit een overzichtelijke lijst met ‘Master Shapes’ te slepen en elders
neer te zetten.
Intelligente 'Master Shapes'
In tegenstelling tot vele oplossingen van de concurrentie beschikt het systeem van Nexans over
een verzameling ‘intelligente’ vormen (shapes) die de LANmark-productserie bestrijken. Door
met de rechter muisknop op een 'master shape' te klikken kan een specifieke versie worden
geselecteerd, waarna het onderdeelnummer met beschrijving automatisch worden bijgewerkt.
Automatisch ‘vullen’ van lege apparatuur
Voorwerpen als lege besturingspanelen kunnen in één bewerking gedeeltelijk of volledig van
connectors worden voorzien.
Genereren van stuklijst
Zodra de tekening is afgerond, exporteert het programma de stuklijst naar een Excel-bestand.
Links naar datasheets
De shapes bevatten directe weblinks naar specifieke bestanden met productgegevens die zo
eenvoudig te bekijken en te downloaden zijn.
Over Nexans
Nexans is wereldleider in de kabelindustrie. De groep levert een uitgebreid assortiment
geavanceerde koper- en glasvezelkabeloplossingen aan de infrastructuur-, industrie- en
bouwmarkt. Kabels en kabelsystemen van Nexans zijn in alle facetten van het dagelijks leven
terug te vinden: van telecommunicatie- en energienetwerken tot toepassingen in de
ruimtevaart, luchtvaart, automobielindustrie, spoorwegen, bouw, de petrochemische en
medische industrie etc. Nexans heeft een industriële aanwezigheid in 28 landen en
commerciële activiteiten in 65 landen. Het bedrijf heeft een personeelsbestand van 17.150
werknemers. De omzet bedroeg in 2002 4,3 miljard euro. Nexans is in Parijs aan de beurs
genoteerd. Meer informatie kunt u vinden op: www.nexans.com
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