
 

 

VOOR DIRECTE PUBLICATIE 

Q.I. Press Controls en EAE vergaren succes tijdens de Word Publishing Expo 
2014 in Amsterdam. 
 
Oosterhout, oktober 2014 –Van 13 tot 
en met 15 oktober stond de 
Amsterdamse RAI in het teken van de 
jaarlijks terugkerende IFRA expo & 
conference. Op deze beurs 
presenteerden Q.I. Press Controls en 
EAE hun IDS-3D: het innovatie ‘alles-in-
één’ volautomatische beeldgebaseerde 
kleurdensiteit en register systeem voor 
web offset persen dat ook printfouten 
detecteert. Het succes dat tijdens deze 
dagen is vergaard, is subliem. Jaco 
Bleijenberg, Int. Director Sales & 
Marketing van Q.I. Press Controls & 
EAE: “Dit is de beste IFRA ooit voor 
Q.I.Press Controls” 
 
Grote belangstelling 
Veel bestaande klanten, potentiële klanten en andere belangstellenden bezochten de gezamenlijke stand van 
Q.I. Press Controls en EAE. Al vanaf de eerste dag staan er continu bezoekers bij de stand en ervaart de 
standbemanning een grote belangstelling naar de producten en de samenwerking van de twee organisaties. 
Zelden komt het voor dat er zo veel inhoudelijk interessante gesprekken voor de twee organisaties op een 
eerste beursdag plaatsvinden. Niet alleen hebben de bezoekers grote belangstelling voor de IDS-3D en de 
samenwerking tussen Q.I. Press Controls en EAE, ook halen de salesmedewerkers miljoenen euro’s aan 
orders binnen en laat Q.I. Press Controls een tipje van de sluier los over wederom een innovatief product in de 
grafische industrie door een samenwerking met de firma Intro International GmbH uit Duitsland aan te gaan. 
 
Introductie IDS-3D 
Drukkerijen zijn in deze tijd van digitalisering op zoek naar ‘tools’ om de efficiëntie van hun productie te 
verhogen. Het is dan ook niet vreemd dat er veel interesse op hoog niveau is voor de producten van Q.I. Press 
Controls en EAE. De introductie van de IDS-3D wordt druk bezocht op de stand. De bezoekers geven positieve 
reacties op het systeem. Ook buiten de beurs wordt het systeem geïntroduceerd: Een grote hoeveelheid 
klanten was aanwezig bij de eerste officiële IDS-3D installatie bij De Telegraaf en meer dan 150 genodigden 
gingen mee op een boottocht door Amsterdam om uiteindelijk te eindigen bij de De Persgroep waar de IDS-3D 
werd gedemonstreerd onder het genot van een versnapering. 
 
Q.I. Press Controls en EAE als partners op de IFRA 
Tijdens de IFRA presenteren Q.I. Press Controls en EAE zich samen als 
volwaardige partners die samen voor innovatie willen zorgen. Eerder dit jaar 
heeft Q.I. Press Controls de Duitse organisatie overgenomen. EAE is dé 
specialist voor controle en automatisering voor drukpersen. De aanschaf van de 
organisatie is volgens Erik van Holten, directeur van Q.I. Press Controls, een 
“benadrukking van onze toewijding aan de printindustrie”. Met de aanschaf kan  
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Q.I. Press Controls een groter scala aan producten aanbieden en beter voldoen aan de vereisten van de 
industrie op een alomvattende manier.  
 
EAE is overgenomen om door te kunnen ontwikkelen. Op de beurs worden bezoekers getrakteerd op wederom 
een nieuw concept dat is voortgekomen uit de samenwerking tussen de organisaties: een innovatief 
besturingsdesk die de drukker van alle gemakken voorziet. De desk is samen met de IDS-3D een voorbode van 
een vruchtbare partnerschap tussen Q.I. Press Controls en EAE, dat rekening houdt met de veranderingen in 
de toekomst. 
 
Orders 
Q.I. Press Controls heeft voor meer dan vier miljoen euro (!) aan orders gekregen tijdens de IFRA. De 
bestaande en nieuwe klanten komen onder andere uit Verenigd Koninkrijk, India, Duitsland, Oostenrijk en 
Denemarken. EAE kan met geluk vertellen dat het beursteam een paar grote orders heeft gekregen voor één 
miljoen euro. Het valt Werner Ringel, Managing Director EAE, op dat EAE’s Press Retrofit populair is bij de 
klant: “De vraag naar Retrofit van EAE samen met externe systemen is nog steeds groot en versterkt onze 
strategie.” Een EAE retrofit verlengt de levensduur van een pers met 5-10 jaar en blijkt dus steeds weer een 
goed economisch alternatief voor een nieuw investering. Door het concept van externe persbesturing verder te 
optimaliseren en het servicepakket verder uit te breiden, verwacht EAE nog beter te kunnen inspelen op deze 
marktbehoefte. 
 
De orders van EAE komen uit verschillende landen. Uit India komt tevens de eerste gezamenlijke order van Q.I. 
Press Controls en EAE, waar Q.I. Press Controls vijf torens kleurregister levert en EAE een upgrade van het 
systeem. De gezamenlijke order wordt gezien als het eerste aantal vruchten uit de samenwerking tussen de 
twee organisaties. 
 
Al met al kan gezegd worden dat de Word Publishing Expo 2014 een succes is geweest voor Q.I. Press 
Controls en EAE. Q.I. Press Controls en EAE zullen in de toekomst mee ontwikkelen met de verandering waar 
de printindustrie aan onderhevig is door te blijven innoveren en nieuwe kwaliteitsverhogende producten op de 
markt te brengen. Menno Jansen, directeur van Q.I. Press Controls, concludeert kort maar krachtig over het 
succes van de beurs: “Wij gaan door!” 

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 
 
Over EAE Engineering Automation Electronics GmbH: 
De in Ahrensburg gevestigde organisatie is actief in de grafische industrie, 
automatiseringsoplossingen en automatiseringstechniek. Het bedrijf, opgericht in 1962 
door Richard Ewert, is de toonaangevende leverancier van controle, 
automatiseringsoplossingen en software voor klantendrukkerijen. EAE’s oplossingen 
worden gebruikt in alle gebieden van een krantendrukkerij – van voor het printproces tot 
aan de postkamer. Wereldwijd gebruiken meer dan 550 drukkerijen EAE’s 
regelsystemen om meer dan 125 miljoen kranten elke dag te produceren. 

Voor meer informatie: www.eae.com  


