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People’s Railway News’ eerste keuze? Q.I. Press Controls! 
 
Oosterhout, april 2015 – People’s Railway News uit Beijing, China kiest de mRC-3D van Q.I. Press Controls 
voor haar nieuwe drukpers. Elf jaar geleden kocht de organisatie als eerste van China de toen nieuwe IRS.  Dit 
systeem draait vandaag de dag nog steeds naar behoren. People’s Railway News is zo tevreden over de 
service en de kwaliteit van Q.I. Press Controls, dat ze drukpersfabrikant Seiken liet weten enkel een systeem 
van Q.I. Press Controls op de nieuwe pers te willen hebben.  
 
Paul Yu, Managing Director van Q.I. Press Controls China, spreekt van loyaliteit onder de mensen bij People’s 
Railway News. Hij zegt: “De organisatie vertrouwt ons volledig. Toen ik na het bericht van Seiken contact 
opnam, vertelde mijn contactpersoon dat de IRS na elf jaar nog steeds goed werkt. Er bestond onder de 
organisatieleden geen twijfel om weer voor ons te kiezen.”  People’s Railway News kiest deze keer voor de 
nieuwere mRC-3D.  
 
De mRC-3D camera’s met AIMS en kleurregister functionaliteit worden in de komende weken geïnstalleerd op 
de nieuwe Seiken 65 krantendrukpers. People’s Railway News laat weten zeker te zijn dat met deze installatie 
kosten worden bespaard op verbruik en het product een stabiele kwaliteit krijgt.  
 
De tweede reden waarom de organisatie kiest voor een systeem van Q.I. Press Controls, is omdat de 
samenwerking als excellent wordt ervaren. Yu zegt over zijn contactpersoon bij People’s Railway News: “Hij 
zegt dat het systeem bijna nooit kuren heeft gehad. Wanneer dit wel het geval was, schoten onze mensen ze 
altijd snel te hulp en leverden een goede service. Nu heeft de organisatie geen plannen voor de toekomst, maar 
mochten ze een nieuw plan krijgen voor een upgrade van de automatisering, dan is Q.I. Press Controls weer de 
eerste keuze.” 
 
Menno Jansen, Directeur van Q.I. Press Controls, zegt dat deze order de status van Q.I. Press Controls 
bevestigt: “Het is fijn om te zien dat het vertrouwen in onze systemen en onze organisatie groot is. Ik was er 
trots op dat People’s Railway News in China de eerste was die in de IRS investeerde. Elf jaar later ben ik 
wederom trots op het feit dat onze systemen zo veel baat geven, dat deze gerespecteerde klant alweer voor 
ons kiest.”  

Over People’s Railway News: 
People’s Railway News geeft een blik in de wereld van het spoornetwerk van China. De dagelijkse krant bevat nieuws 
over de mensen die aan en voor het spoor werken, brengt bijzondere treinreizen aan het licht en bespreekt de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van treinen. De organisatie van de krant staat voor hard werken: hard werken brengt 
welvaart en draagt bij aan een betere toekomst. 
 
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 
 

http://www.qipc.com/

