
 

“THE TRIBUNE TRUST” PLAATST TWEEDE ORDER BIJ Q.I. PRESS 

CONTROLS  

Oosterhout, 2 februari 2010 - Het was een goede start van 2010 voor Q.I. Press Controls India. Zo kondigden zij 
naast diverse andere orders, de herhaalorder aan van The Tribune Trust Publications in Chandigarh, India. The 
Tribune Trust is Noord-Indiaas meest vooraanstaande krantenuitgever, welke de wereldwijd verspreide en 
gelezen kranten “The Tribune”, “Dainik Tribune” en “Punjabi Tribune” uitgeeft. Hun vlaggenschip, The Tribune, is 
de nummer één Engelstalige krant in de regio bestaande uit de staten Punjab, Haryana, Himachal Pradesh en 
Union Territory van Chandigarh. The Tribune kent zeven verschillende staatsafhankelijke edities die in vier 
verschillende drukkerijen wordt gedrukt.  

Eind 2008 plaatste The Tribune Trust Publications de eerste order voor een colour-to-colour IRS register controle 
systeem voor op hun Orient 36000 pers, bestaande uit 3 torens. Deze pers stond in hun drukkerij in Chandigarh. 
Daar zij zeer onder de indruk waren van de resultaten van het registerbesturingssysteem, besloten zij een 
tweede order the plaatsen voor hun Orient 36000 pers in Gurgoan, zijnde een 4-toren pers.  

Mr. Navneet Kumar, Production Manager van The Tribune Trust Publications, legt uit: “Ik ben zeer tevreden met 
de resultaten van Q.I. Press Controls’ colour to colour registersysteem. Helemaal ten aanzien van de kleine 
registertekens en de gebruikersvriendelijkheid van de makkelijk te gebruiken en onderhouden systemen. 
Vanwege de goede klantenservice en de goede prestaties van het systeem, hebben we besloten een tweede 
order bij Q.I. Press Controls te plaatsen.” 

Een andere belangrijke reden voor de heer Navneet Kumar om te kiezen voor Q.I. Press Controls’ 
kleurregisterbesturingssysteem is de innovatieve en high-tec technologie als de CCD scanners, de uitzonderlijke 
High Speed Processing en implementatie van de registerbesturingscorrecties. Bovendien waren de aanzienlijke 
vermindering van afval en kosten, bij een gelijkblijvende hoge drukkwaliteit in combinatie met de goede service 
en ondersteuning geboden door kantoor India, van doorslaggevend belang in het voordeel van Q.I. Press 
Controls. 

Als de installatie gereed is, zullen twee krantenpersen van “The Tribune Trust” zijn uitgerust met Q.I. Press 
Controls’ kleurregister besturingssysteem.  

Over Q.I. Press Controls 

Q.I. Press Controls is wereldleider in de levering van innovatieve en high-tec automatische meet en 
regelsystemen voor alle soorten web offset persen. Zij  biedt totaaloplossingen voor volledig geautomatiseerde 
persbesturing: een kleur- en afsnijdregistersysteem (mRC), een volautomatische kleurdensiteit controlesysteem 
(IDS) en een automatische fan-out controle systeem (ABD). Aanvullend bieden zij een web-based productie 
database MIS, het Intelligent Quality Management System (IQM),  welke het innovatieve portfolio van Q.I. Press 
Controls compleet maakt. Elk systeem van Q.I. Press Controls is ontworpen om substantiële vermindering in 
afval en kosten te realiseren, dit terwijl de kwaliteit van het drukproces op het hoogste niveau gehandhaafd en 
stabiel blijft. Met bewezen case studies waarbij de investeringen vaak binnen een jaar zijn terugverdiend, helpt 
Q.I. Press Controls zijn klanten altijd één stap voor te blijven op hun concurrenten, met de laatste technologie.   
 
We are everywhere! Met elf kantoren wereldwijd en een mondiaal agentennetwerk, garandeert Q.I. Press 
Controls snelle persoonlijk service en ondersteuning. Voor meer informatie:  www.qipc.com 
 


