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Mediaprint kiest Q.I. Press Controls als partner in haar zoektocht naar 
procesautomatisering 
 
Oosterhout, maart 2015 - Mediaprint uit Wenen, Oostenrijk kiest als 
eerste in 2015 voor de systemen van Q.I. Press Controls. De eerste order 
bestaat uit IDS-3D, mRC-3D en IQM voor de divisie in Wenen. De order is 
de eerste fase van een vierdelige reeks. Het is de bedoeling dat de 
systemen van Q.I. Press Controls in alle drie de divisies van Mediaprint 
worden geïnstalleerd. Mediaprint investeert niet alleen in kwaliteit, maar 
ook in een partnerschap met Q.I. Press Controls om samen te werken aan 
productontwikkeling. 

Mediaprint is de grootste coldset drukkerij van Oostenrijk en is onder meer 
bekend van de nationale titels de Kronen Zeitung en de Kurier. De eerste 
order bestaat uit de IDS-3D voor de gecombineerde functie van 
kleurregeling en kleurregister en de mRC-3D voor cut-off en sidelay control 
en het kwaliteitsmanagement systeem IQM. Het systeem wordt in Wenen 
geïnstalleerd op drie KBA Commander full-colour torens. De order is de 
eerste fase van het project om alle divisies van Mediaprint te voorzien van het systeem. Wanneer het systeem 
naar behoren werkt, wordt het systeem op de overige 21 full-colour torens in Wenen geïnstalleerd. Daarna 
volgen de negen torens in St. Andrä en de zes torens in Salzburg wat een totale ordervolume geeft van 78 IDS-
3D camera’s en 117 mRC-3D camera’s. 
 

 Thomas Hofinger, Manager Drukcentrum van Mediaprint, 
legt de keuze voor Q.I. Press Controls uit: “Wanneer we 
kijken naar de techniek en dampening control, zijn we 
van mening dat Q.I. Press Controls op het moment het 
meest geavanceerde systeem heeft en de beste visie op 
de verdere benodigdheden van drukkerijen wanneer we 
kijken naar de komende uitdagingen.” Met de gefaseerde 
investering gaat Mediaprint ook een partnerschap aan 
met Q.I. Press Controls. Beide organisaties willen het 
drukproces zo volledig mogelijk automatiseren. Hofinger 
vertelt dat een hoge graad van automatisering in de 
toekomst van de printproductie belangrijk is voor 
Mediaprint. Hij voegt daaraan toe: “Ons doel is niet 

alleen de productiekosten te reduceren, maar ook meer flexibiliteit te krijgen om de toenemende 
drukopdrachten met kleinere oplages te leiden en om aan de hogere eisen aan de kwaliteit en 
kleurnauwkeurigheid te voldoen.” 
 
Over de samenwerking is iedereen te spreken. De organisatieleden voelen 
elkaar goed aan en werken toe naar een gezamenlijk doel. Hofinger vindt dat de 
organisaties elkaar goed aanvoelen: “Wij hebben Q.I. Press Controls gekozen 
als partner. Onze ideeën matchen over de juiste manier om het printproces te 
innoveren. We kunnen goed overleggen en hebben nu een partner die onze 
ideeën over evolutie begrijpt.” Arslan Miftachoglu, Directeur van Q.I. Press 
Controls Duitsland, vertelt dat de samenwerking een stimulerend effect heeft op 
Q.I. Press Controls: “De beslissing van een zo wereldwijd gerenommeerde 
organisatie als Mediaprint laat zien dat de grafische industrie vertrouwt op onze  

 
 

Thomas Hofinger, Manager 

Drukcentrum van Mediaprint 

Kurier 



 

producten, concepten en oplossingen. Dit stimuleert ons om te blijven innoveren om in de toekomst nieuwe 
oplossingen op de markt te brengen.” 
 
Q.I. Press Controls is ontzettend blij met de order van Mediaprint. Directeur Menno Jansen zegt: “Deze order 
bevestigt niet alleen dat onze systemen ook passen bij de grote, belangrijke drukkerijen in de wereld. De 
samenwerking met Mediaprint zorgt er ook voor dat wij onze producten kunnen blijven doorontwikkelen om in 
de toekomst een nog hogere kwaliteit aan te kunnen bieden.” 
 
Over Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Gesellschaft m.b.H & Co. KG: 
Mediaprint is de grootste coldset drukkerij van Oostenrijk. Met haar drie drukkerijen gevestigd te Wenen, Salzburg en St. 
Andrä drukt Mediaprint meer dan 900 miljoen exemplaren per jaar. De drukkerij drukt een scala aan titels met onder 
andere de bekende Oostenrijkse kranten de Kronen Zeitung en de Kurier. De organisatie heeft een omzet van 500 
miljoen euro en is daarmee het op twee na grootste mediabedrijf van Oostenrijk.  
 
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 
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