
 

 

Q.I. PRESS CONTROLS IMPLEMENTEERT INNOVATIEF IDS-3D BIJ 
TELEGRAAF DRUKKERIJ GROEP  
 
Oosterhout, september 2014 – Telegraaf Drukkerij Groep (TDG), onderdeel van de Telegraaf Media Groep 
(TMG), maakt binnenkort gebruik van Q.I. Press Controls’ ‘full automation solution’ inclusief de nieuwste 
innovatie IDS-3D. Het bedrijf zal de gewenste stappen kunnen maken in kwaliteit van zowel het 
productieproces als de eindproducten van de klanten.  

Ferdy Demmers, Directeur Facilitair Bedrijf, waartoe de Telegraaf Drukkerij 
Groep behoort, is verheugd met het aankomende project: “Door het gebruik van 
de technologie van Q.I. Press Controls in het drukproces verwachten wij kosten 
te kunnen besparen. Dit is essentieel om de drukkosten per krant stabiel te 
houden. Daarnaast verwachten wij met behulp van de Q.I. Press Controls’ 
systemen een constante drukkwaliteit te leveren. Met al deze effecten maken 
we een belangrijke stap om efficiënt te kunnen blijven drukken in de toekomst.” 

Hij vervolgt: ”Wij hebben Q.I. Press Controls ervaren als professioneel, maar 
bovenal hebben wij plezierige en constructieve gesprekken met hen gevoerd. 
Dat is de basis voor succes. Het nieuwe systeem is voor ons relevant, omdat 
wij nu direct een belangrijke stap kunnen maken met het meest geavanceerde 
systeem dat er op dit moment is. Wij verwachten hiermee onze doelstellingen te 
kunnen realiseren. Het management informatie systeem zal een belangrijke rol 
spelen om het drukproces waar nodig te kunnen bijsturen.” 

Voor de drukkerij van TDG in Amsterdam zal Q.I. Press Controls 16 camera’s 
installeren op de PECOM gestuurde manroland TELEMAN (COLORMAN) pers. Deze pers bestaat uit 4 
druktorens (9 en 10 cilinder satelliet). TDG zal de eerste Nederlandse drukkerij zijn die zal gaan werken met 
Q.I. Press Controls’ nieuwste innovatie IDS-3D. IDS-3D is het eerste volledig image-based kleurdensiteit én –
register systeem wereldwijd. Het ultieme gerealiseerde resultaat is de reproductie van absolute kleur- en 
register stabiliteit in de producten onafhankelijk van opdracht, drukkerij of pers met een minimum aan afval en 
maximale efficiency. En dat allemaal zonder gebruik van enig gedrukt merkteken, strip of markering. Op de 
TELEMAN (COLORMAN) zal IDS-3D het kleurregister inclusief schoon-en weerregister, kleur en vochtwater 
regelen. Naast het nieuwe IDS-3D heeft TDG ook mRC-3D gekozen voor afsnij- en keerstangenbesturing als 
ook Q.I. Press Controls’ management informatie systeem IQM, inclusief trendrapportage. 

“Naar de toekomst zal het belangrijk blijven om efficiënt en kwalitatief goed te kunnen drukken. Q.I. Press 
Controls biedt een oplossing om aan beide doelen te voldoen. Wij starten nu met het implementeren op 1 pers. 
Indien voldaan wordt aan de KPI’s zoals wij deze voor ogen hebben, hebben wij de intentie om het aantal 
persen waar we Q.I. Press Controls’ oplossingen op willen installeren uit te breiden”, besluit Demmers. 
 
Erwin van Rossem, Area Sales Manager Q.I. Press Controls voor Nederland: 
“Wij zijn erg trots op het gegeven vertrouwen.” Menno Jansen, Directeur Q.I. 
Press Controls vult aan: “Drukkerijen die investeren in onze nog te 
introduceren productinnovaties, geeft blijk van gegrond vertrouwen. Het geeft 
aan dat wij in staat blijven van toegevoegde waarde te zijn voor de 
bedrijfsvoering van onze klanten. Wij zijn verheugd dit project met TDG aan te 
gaan. Onze relatie gaat ver terug en wij zijn blij dat deze relatie nu met een 
dergelijk project bezegeld wordt.” 
 

 
Ferdy Demmers (TDG) en Erwin  
van Rossem (Q.I. Press Controls) 

 



 

 

Over Telegraaf Drukkerij Groep: 
Telegraaf Drukkerij Groep beschikt over 2 drukkerijen, in Amsterdam en Alkmaar en drukt naast dagbladen als 
De Telegraaf, het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad en Metro ook huis-aan-huisbladen en drukwerk 
voor derden. Telegraaf Drukkerij Groep is onderdeel van de Telegraaf Media Groep NV (TMG).  

Over Q.I. Press Controls: 
Q.I. Press Controls ontwikkelt en levert innovatieve, hoge kwaliteit optische meet en regelsystemen. Wij zijn 
wereldwijd actief in de magazine- en krantendruk industrie. Onze totaal oplossingen worden ondersteund door 
een wereldwijd service netwerk. Deze betrouwbare systemen zijn bewezen in de markt van bestaande en 
nieuwe drukpersen en bieden onze klanten structureel betere resultaten.   
 
I am here… for you! 
 
Voor meer informatie: www.qipc.com 


