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“Samen worden we 
sterker”

De grafische markt verandert. Mediabedrijven gaan voor 

een groot deel digitaal. Dit betekent niet dat de druk zal 

verdwijnen uit het dagelijks leven. De oplage van gedrukte 

boeken gaat bijvoorbeeld weer omhoog wat laat zien dat 

lezers nog steeds gedrukt lezen. Gedrukte media blijven 

naast digitale media bestaan. Een van de gevolgen is dat 

drukkerijen consolideren of vaker voor een upgrade kiezen 

op hun huidige drukpersen dan voor een aanschaf van 

een nieuwe pers. Organisaties zullen hun businessmodel 

moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen.

In een interview met de directie van Q.I. Press Controls 

vraagt registerFOCUS hoe Q.I. Press Controls inspeelt op 

de veranderingen in de markt. Menno Jansen antwoordt 

dat iedereen in de grafische industrie efficiënter te werk 

moet gaan. Samenwerking tussen organisaties speelt 

hierin een sleutelrol. Menno Jansen: “Wanneer we samen 

iets ondernemen, profiteren we van de pluspunten van 

beide organisaties, waardoor we samen sterker worden.” 

Het centrale thema van deze registerFOCUS is dan ook 

‘samenwerking’.

EAE
Enerzijds betekent samenwerking voor Q.I. Press Controls 

de nauwe samenwerking met EAE. Dit resulteert in een 

groter wordende synergie tussen beide bedrijven en 

het vermogen om samen producten te ontwikkelen. 

Menno Jansen: “We zijn druk bezig met het ontwikkelen 

van integratieprotocollen, bieden gezamenlijke orders 

en servicecontracten aan. Marketingtechnisch is het 

communiceren naar de buitenwereld op het moment veel 

meer gestructureerd en coherent.” Voor de directie komen 

Q.I. Press Controls en EAE nooit op een verzadigingspunt 

wat betreft de synergie. Erik van Holten legt uit: “We 

proberen steeds nieuwe dingen, boren nieuwe markten 

aan en ontginnen nieuwe klanten. Dit blijft een continu 

proces.”

Op de middenpagina staan concrete voordelen van de 

synergie van QIPC – EAE.

Betrouwbare onderneming
Anderzijds betekent samenwerking voor Q.I. Press Controls 

de optimalisatie van producten samen met de klant. Enkele 

voorbeelden zijn het verbeteren van de vochtwaterregeling 

en het meten van de baanspanning. “Iedere klant is uniek. 

Wij luisteren naar de wensen en willen de klant voorzien 

in haar behoeften,” aldus Menno Jansen. Wanneer een 

organisatie vraag heeft naar iets wat te maken heeft 

met optische systemen, is Q.I. Press Controls zeker 

geïnteresseerd in een samenwerking. 

 

Sommige organisaties gaan samen, andere houden 

hun machinepark en denken aan upgrades. EAE staat 

klaar om de besturingssystemen te optimaliseren en 

Q.I. Press Controls zorgt voor het efficiënt verlopen 

van processen. Menno Jansen stelt: “Ja, innovatie is 

belangrijk. Maar met het huidige klimaat in de markt is het 

vooral belangrijk voor onze klanten om betrouwbaar te zijn. 

Betrouwbare oplossingen leveren en goede support, dat 

zijn de kernbegrippen en dat bieden we aan. Kom vooral 

langs op onze gezamenlijke stand op de World Publishing 

Expo 2015, dan kunnen we samen onderzoeken hoe we u 

in uw behoeften kunnen voorzien.”

Directie Menno Jansen & Erik van Holten

Samenwerking
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Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH
Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH (RBD) is het 

drukcentrum van de Rheinischen Post Düsseldorf 

en de dochteronderneming van de Rheinische Post 

Mediengruppe. De groep is eigenaar van diverse digitale 

mediaplatformen en enkele dagelijkse kranten in heel 

Duitsland. RBD heeft twee vestigingen; Een vestiging in 

Standort Wuppertal, Duitsland en het hoofdkantoor in 

Düsseldorf, Duitsland. In Düsseldorf drukt RBD onder 

meer dagelijks 35 verschillende versies van de Rheinische 

Post met een oplage van meer dan 330.000 exemplaren. 

De Rheinische Post is hiermee een van de meest 

circulerende kranten in het Rijnland. Waar de drukkerij 

bekend staat om het drukken van kranten, is deze op weg 

zich te ontwikkelen tot een commerciële drukkerij.

Grote order 
RBD’s Technical Manager Jens Koudmani vertelt dat de 

organisatie altijd op zoek is naar technische innovaties 

waardoor de kwaliteit van het drukproduct toeneemt 

en het drukproces efficiënter verloopt. De drukkerij in 

Düsseldorf werkt al bijna tien jaar met Q.I. Press Controls’ 

IRS voor kleurregister. “We willen toe naar een product 

zonder registermerktekens of kleurenbalken waardoor 

we nog beter kunnen voldoen aan de wensen van de 

klant. Het huidige IRS-systeem is aan vervanging toe, 

wat onze efficiëntiedrang tegenhoudt. Alleen de hardware 

vervangen en de software vernieuwen is financieel 

geen slimme beslissing. Deze redenen gaven bij ons de 

doorslag om te investeren in de upgrade naar mRC-3D en 

IDS-3D,” aldus Jens Koudmani.

De order van RBD bestaat uit 40 IDS-3D en 30 mRC-3D 

camera’s. De systemen worden geïnstalleerd op vier KBA 

Commanders met in totaal tien torens en vier vouwers. 

De IDS-3D fungeert als kleurregister en densiteitregeling 

met de opties AIMS, dampening control, fault detection, 

inkductor control, front-to-back register, plate-to-plate 

register en traffic light als kwaliteitsindicator. De mRC-3D 

fungeert als afsnijregister met AIMS en motorized 

scanner transport. Jens Koudmani verwacht met 

mRC-3D een hogere productiestabiliteit, met IDS-3D een 

vroegtijdige opsporing van drukfouten en een aanzienlijke 

verbetering van kwaliteit. De twee systemen samen geven 

mogelijkheid tot een reductie in personeelskosten. 

Voor Jens Koudmani was de keuze voor Q.I. Press Controls 

een logische: “Q.I. Press Controls heeft een groot aantal 

installaties mogen uitvoeren in de krantensector. Daarin 

hebben ze ervaring opgedaan met KBA Commanders 

waardoor de bestaande instellingen, ook voor ABB-MPS 

systemen, zijn geoptimaliseerd. De technologie van 

Q.I. Press Controls is innovatief en loopt voor op de 

concurrent.” 

Duidelijke toekomst
Over de samenwerking is Jens Koudmani positief: “We 

hebben positieve ervaringen met eerdere installaties bij 

RBD. Ook de support heeft zich op afstand als competente 

hulp bewezen.” RBD verwacht in augustus 2015 de 

eerste resultaten van het systeem. De implementatie 

van alle systemen is gepland voor maart 2016. Jens 

Koudmani hoopt dat RBD nauw blijft samenwerken met 

Q.I. Press Controls: “Wanneer de technologie van het te 

installeren systeem zich verder ontwikkelt, willen we deze 

ontwikkelingen toegepast zien op onze persen.” Jaco 

Bleijenberg, Director of International Sales & Marketing 

bij Q.I. Press Controls, is ervan overtuigd dat de nieuwe 

installatie RBD zal helpen. Hij concludeert: “Met de nieuwe 

installatie is de weg voor RBD open naar het aanbieden 

van hogere kwaliteitsproducten voor hun klanten.” 

Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH kiest Q.I. Press Controls‘ IDS-3D voor kleurregister en densiteitregeling. De organisatie verwacht 
met deze investering sneller te kunnen schakelen in het productieproces en eerder een hogere kwaliteit te behalen bij het product. Dit 
heeft een efficiënter en effectiever productieproces als gevolg voor de drukkerij.

Innovatie staat vooraan
Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH kiest voor een upgrade naar IDS-3D en mRC-3D

Vlnr. Gerd Lasetzke (Procurement Manager RBD), Jaco Bleijenberg (Director of International Sales & Marketing QIPC), Matthias Tietz (Managing Director 

RBD)  en Jens Koudmani (Technical Manager RBD)

“De 
innovatieve 
technologie 
loopt voor 
op de 
concurrent”
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Grote order, grote resultaten?
Black Press is het huis van de oudste en meest 

vertrouwde gemeentekranten in Noord Amerika. De 

organisatie is opgericht in 1975 door de huidige voorzitter 

en eigenaar David Black. Het was nooit zijn intentie om 

zo groot te worden maar, omdat hij zich heeft gebonden 

aan hoogwaardige journalistiek en drukkwaliteit, is David 

Black nu eigenaar van 150 gedrukte en digitale titels. 

Black Press heeft operaties in British Columbia, Alberta, 

Washington, Hawaii, California en Ohio. In B.C. alleen al 

bereiken de verschillende titels 98% van de huishoudens. 

David Black hecht veel waarde aan drukkwaliteit en 

zet dit door in de veertien drukcentra die Black Press 

rijk is. In 2014 werd de nieuwe drukkerij Black Press 

B.C. nabij Vancouver, Canada opgericht. Director of 

Press Operations van Black Press B.C. Gus Tonnellier 

vertelt dat de organisatie in aanraking kwam met 

Q.I. Press Controls vanwege de zoektocht naar een 

DGM 430 krantendrukpers. Hij vertelt: “We zijn tevreden 

met de DGM persen van Manugraph en gingen op zoek 

naar een extra DGM 430. Dankzij Graphic Machinery 

Sales konden we een DGM 430 overnemen waar een 

systeem van Q.I. Press Controls op zat.” Black Press 

B.C. had op dit moment automatiseringstoepassingen 

nodig voor op de persen. Graphic Machinery Sales en 

Q.I. Press Controls sloegen hun handen ineen en zetten 

alles op alles om ervoor te zorgen dat de nieuwere 

mRC-3D het registersysteem werd van Black Press B.C. 

Gus Tonnellier: “We raakten overtuigd van de voordelen 

van mRC-3D. Voor ons betekent dit betere registratie, 

snellere start-ups en minder verbruik. Kostentechnisch 

scheelt dit aanzienlijk veel manuren waardoor we 

effectiever en efficiënter te werk kunnen gaan.”

Black Press B.C. plaatste de order voor mRC-3D 

kleurregister met AIMS (Automatic Ink Mist Shield). Het 

team van Q.I. Press Controls installeerde de camera’s 

op de DGM 430, bestaande uit acht torens, vier nieuwe 

en vier bestaande, en twee vouwers. Op het moment 

van schrijven is de installatie een half jaar in gebruik. 

registerFOCUS vraagt Gus Tonnellier naar het resultaat: 

“Ja, het systeem voldoet aan onze verwachtingen. 

Reductie is het resultaat. Het verbruik en het aantal 

benodigde manuren is na zes maanden significant 

afgenomen. De hoeveelheid inschiet geproduceerd 

door de pers is afgenomen van ongeveer 18% naar 7% 

na de installatie van mRC-3D. Onze drukkwaliteit is 

daarentegen sterk toegenomen. Een langere periode kan 

ons nog meer vertellen over het systeem. Tot dusver zijn 

we zeer tevreden.”

Goed samenwerken maakt tevreden
Jim Leveille, directeur Graphic Machinery Sales, vertelt 

dat hij Q.I. Press Controls introduceerde aan Black Press. 

Dit was volgens hem het begin van een grote verbintenis: 

“Dit was een grote order en geen man alleen kon deze 

deal sluiten of al het werk doen. Met Ronald Reedijk 

(Managing Director QIPC – EAE Americas) en Menno 

Jansen (Chairman Q.I. Press Controls) zorgden we ervoor 

dit te laten werken.” Hoewel het dezelfde soort persen 

zijn, legt Jim Leveille uit dat de verschillende soorten 

torens, verschillende behandelwijzen nodig hadden. 

Sommige torens waren eerder al in gebruik genomen 

waardoor Q.I. Press Controls verschillende bronnen moest 

raadplegen om tot de benodigde specificaties te komen. 

“Alle partijen waren geduldig en extreem ondersteunend 

in het verkrijgen van antwoorden,” aldus Jim Leveille. 

Canada’s grootste onafhankelijke krantendrukkerij Black Press koos in 2014 voor een uitbreiding van haar assortiment. Via het 
agentschap Graphic Machinery Sales kon Black Press een DGM 430 pers overnemen. Deze pers was uitgerust met een ouder 
kleurregister  systeem van Q.I. Press Controls. Het balletje begon te rollen met als resultaat dat nu alle torens in de drukkerij bij 
Vancouver zijn uitgerust met mRC-3D van Q.I. Press Controls. Nu de persen en het systeem meer dan zes maanden in werking 
zijn, vraagt registerFOCUS zich af wat voor voordelen de mRC-3D met zich mee brengt voor Black Press. De titel verraadt het al: 
Samenwerking is het sleutelwoord.

Gus Tonnellier, Directeur Press Operations Black Press B.C. 



Zowel vanuit Black Press als Graphic Machinery Sales 

als Q.I. Press Controls hoort registerFOCUS dat de 

samenwerking tussen de partijen goed is bevallen tijdens 

de installatie en opstartfase. Ronald Reedijk geeft aan een 

prettige ervaring aan de samenwerking over te houden: 

“Tijdens de installatie hebben we prettig samengewerkt 

met de mannen van Black Press. Het overleg met het 

management verliep soepel en er was sprake van een 

wederzijds begrip wanneer één van de partijen tegen 

een knelpunt aanliep.” Ronald Reedijk geeft aan dat dit 

begrip heeft geleid tot betere communicatie waardoor alle 

partijen op één lijn zitten.

Het installeren zelf verliep soepel. Zowel Black Press 

en Graphic Machinery Sales geven aan dat de Black 

Press crew nauw samenwerkten met de engineers 

van Q.I. Press Controls. Beide partijen bedanken in het 

bijzonder service engineers Jim Fischer  van QIPC – EAE 

Americas en Fabian Kuling van Q.I. Press Controls. Gus 

Tonnellier: “Onze crew kon zeer goed samenwerken met 

Fabian en Jim. Ze waren er voor ons tijdens de opstartfase 

en de training.” Jim Leveille: “Ze waren van het begin af 

aan betrokken bij het project en deden excellent werk om 

het systeem in orde te maken op alle acht torens.” 

Ook de Black Press crew was essentieel voor het snelle 

succes van de uitrusting. Jim Leveille: “Hun excellente 

attitude en bereidheid om te leren, zorgde voor een snelle 

toepassing wat ten goede komt voor de organisatie.” Het 

resultaat van de samenwerking is een goed werkend 

registersysteem dat voldoet aan de eisen van Black Press. 

Het systeem verlaagt het verbruik en verbetert de 

kwaliteit. Ronald Reedijk: “Wij zijn de trotse leverancier, 

de samenwerking verliep soepel en de resultaten zijn naar 

verwachting. Alle partijen hebben perfect werk geleverd. 

Ik hoop dat dit een voorbode is voor de toekomst.”

De DGM 430 van Black Press B.C.

“Hun excellente attitude 
en bereidheid om te leren, 
zorgde voor een snelle 
toepassing wat ten goede 
komt voor de organisatie”
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Trykkeriet Nordvestsjaelland
Trykkeriet Nordvestsjaelland uit Holbaek, Denemarken 

is onderdeel van Sjaellandske Media. Dit lokale bedrijf 

met ongeveer 500 werknemers publiceert vier dagelijkse 

kranten en 34 wekelijkse titels. Enkel de wekelijkse titels 

hebben al een wekelijkse oplage van 785.000 exemplaren. 

Kwaliteit en nauwkeurigheid staan bij de organisatie hoog 

in het vaandel. Waar het huidige registersysteem tien 

jaar oud is en de huidige automatiseringssoftware van 

dezelfde leeftijd is, heeft de drukkerij besloten dat het tijd 

is voor een upgrade.

Soft- en hardware upgrade
De tien jaar oude systemen zijn de IRS camera’s van 

Q.I. Press Controls en de software PrintPP van EAE. 

Toch koos Trykkeriet Nordvestsjaelland voor een intensief 

onderzoek naar verschillende leveranciers. Uiteindelijk 

is QIPC – EAE voor de drukkerij als beste uit de test 

gekomen. De redenen hiervoor zijn de mogelijkheden 

voor een closed-loop control en de commitment van 

QIPC – EAE aan de printindustrie, welke in de toekomst 

kan leiden naar meer innovaties.

De order bestaat uit een soft- en hardware upgrade van de 

EAE PrintPP en de vervanging van het IRS-systeem door 

vier mRC-3D camera’s met AIMS voor afsnijregeling en 

acht IDS-3D camera’s met AIMS voor kleurregister. De 

order is bedoeld voor een KBA Comet krantendrukpers 

met vier full-colour torens en één vouwer. De IDS-3D 

camera’s zijn klaargemaakt voor kleurregeling, zodat 

Trykkeriet Nordvestsjaelland hierin kan investeren als een 

tweede stap.

Mede mogelijk gemaakt door
De order van Trykkeriet Nordvestsjaelland is mede mogelijk 

gemaakt door Head of Sales van Q.I. Press Controls Erwin 

van Rossem en het agentschap Piculell & Söderqvist. De 

agent werkt sinds jaren samen met Q.I. Press Controls en 

wordt zeer gewaardeerd als partner. De order is een teken 

dat QIPC – EAE een stap doet in de goede richting. Menno 

Jansen, Chairman Q.I. Press Controls, legt uit: “Wij willen 

naar een situatie toe waar klanten onze organisaties niet 

los zien van elkaar, een situatie waarin de klant ook aan 

Q.I. Press Controls denkt wanneer hij met iemand van 

EAE praat en vice versa.” Het gewenste gevolg voor 

QIPC – EAE is dat klanten complementaire producten van 

beide organisaties aanschaffen bij nieuwe orders. 

Erwin van Rossem beargumenteert de complementariteit 

van QIPC – EAE: “Wanneer een klant bijvoorbeeld 

investeert in de producten van enkel EAE, dan krijgt de 

klant productiezekerheid. Daarnaast leidt een combinatie 

van beiden, dus het combineren van automatisering 

met het vernieuwen van de hardware, naar betere 

prestaties en daarmee op termijn kostenbesparing.” De 

combinatie QIPC – EAE staat voor efficiëntie, effectiviteit 

en kostenbesparing. Met deze order kan ook Trykkeriet 

Nordvestsjaelland profiteren van de voordelen van 

QIPC – EAE. 

Denemarken raakt bekend met de combinatie Q.I. Press Controls en EAE 

QIPC – EAE als beste uit de test 
Het gaat goed met de samenwerking tussen Q.I. Press Controls en EAE. In een jaar tijd waarin EAE is overgenomen en de organisaties 
met een gouden formule automatiseringsoplossingen hebben doorontwikkeld, krijgt de drukindustrie steeds meer in de gaten dat de 
organisaties bij elkaar horen. De gezamenlijke orders stromen binnen. Ook Denemarken raakt bekend met de gezamenlijke QIPC – EAE. 
Trykkeriet Nordvestsjaelland is overtuigd door de commitment van de organisaties. De drukkerij kiest QIPC – EAE voor een gehele 
upgrade voor op haar drukpers.

Vlnr. Erwin van Rossem (Head of Sales Q.I. Press Controls), Niels Grinsted 

(Print Manager) & Jarl Söderqvist (Sales Manager Piculell & Söderqvist).

“QIPC – EAE 
staat voor 
efficiëntie, 
effectiviteit 
en kosten-
besparing”
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CDC Printers
CDC Printers, gevestigd in Kolkata, India, staat bekend 

om het in hoge kwaliteit drukken van boeken, tijdschriften 

en commerciële druk in het oostelijke deel van India. 

CDC Printers heeft de nieuwste drukapparatuur met de 

beste automatisering. Ze geloven dat de sleutel tot blijvend 

succes ligt in het kiezen van de juiste technologie en 

deze toe te passen om een kost effectieve en kwalitatief 

hoogstaande print infrastructuur op te bouwen. 

Handen ineen met Manugraph
CDC Printers heeft al eerder gekozen voor Q.I. Press 

Controls’ mRC+ colour register op twee persen. 

De organisatie is erg tevreden met de prestatie van 

de systemen. Toen CDC Printers met persfabrikant 

Manugraph in overleg ging over de specificaties van de 

net aangeschafte Manugraph Cityline, vroeg CDC Printers 

expliciet naar Q.I. Press Controls. Chittaranjan Choudhury, 

Directeur van CDC Printers, wist de organisatie van 

Manugraph over te halen om de systemen van Q.I. Press 

Controls te integreren.

Deze order brengt Manugraph en Q.I. Press Controls 

samen om een geïntegreerde oplossing uit te werken 

voor de kleurregisterbesturing op de pers. De order loopt 

geheel via Manugraph en is hiermee Q.I. Press Controls’ 

eerste volledig geïntegreerde project met Manugraph. De 

order zorgt ervoor dat Q.I. Press Controls steeds bekender 

wordt in de boekdrukindustrie. Vijay Pandya, Managing 

Director van QIPC – EAE India, gelooft in een langdurige 

vruchtvolle samenwerking met Manugraph: “We geloven 

dat er een passende synergie bestaat wanneer we de 

handen ineenslaan met Manugraph. Door onze kennis 

en ervaring te combineren, kunnen we oplossingen 

aanbieden en implementeren die de vereiste printkwaliteit 

bereiken op een kostefficiënte manier. We kijken uit naar 

een partnerschap voor de lange termijn waar we goed 

kunnen doen voor meer drukkers.”

CDC Printers als verbindende factor
CDC Printers straalt zekerheid uit. Chittaranjan Choudhury 

vertelt: “Wij zijn volledig tevreden met de prestaties 

van Q.I. Press Controls’ systemen en de service die ze 

levert. We geloven dat zij de juiste partners zijn voor 

onze organisatie.” Met de mRC-3D is de organisatie 

er zeker van dat de inschiet omlaag gaat en kosten 

worden bespaard. CDC Printers is de verbindende factor 

tussen Manugraph en Q.I. Press Controls. Chittaranjan 

Choudhury vertelt: “De twee bedrijven zijn aan elkaar 

gewaagd. Ik ben ervan overtuigd dat ze kunnen profiteren 

van elkaars kennis en een langdurige bijdrage kunnen 

leveren aan de printindustrie.”

Integratie met Manugraph
Q.I. Press Controls’ mRC-3D op de nieuwe Manugraph van CDC Printers

CDC Printers is zo tevreden met Q.I. Press Controls’ volautomatische oplossingen op haar drukpers, dat de organisatie opnieuw 
Q.I. Press Controls kiest voor op haar nieuwe Manugraph Cityline drukpers. CDC printers wil de mRC-3D op de nieuwe pers en zorgt 
daarmee voor Q.I. Press Controls’ eerste volledig geïntegreerde project met Manugraph.

E D I T I E  3 3
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Dhr. Choudhury (Directeur CDC Printers) met  
Dhr. Bleijenberg (Director of International Sales and 

Marketing Q.I. Press Controls) tijdens een rondleiding in het 
hoofdkantoor van Q.I. Press Controls.

“CDC Printers vroeg expliciet 
naar Q.I. Press Controls”
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Het is bijna een jaar geleden dat de directie van Casa 

Editorial El Tiempo toestemming gaf voor de installatie 

van de mRC-3D voor kleurregister op het hoofdkantoor 

in Bogotá, Colombia. De installatie is afgerond en het 

systeem is in werking. registerFOCUS interviewt Miguel 

Angel Pérez over het systeem. Miguel Angel Pérez werkt 

al 28 jaar voor El Tiempo en heeft veel ervaring opgedaan 

in het efficiënt laten verlopen van processen. Hij vertelt 

dat het eerdere registersysteem kuren vertoonde, 

waardoor het moeilijk werd het systeem te laten werken 

en het papierverbruik steeds meer toenam. De vraag 

naar een anders systeem werd steeds belangrijker voor 

El Tiempo. “Van andere gebruikers kregen we goede 

referenties van Q.I. Press Controls. Ook de persfabrikant 

raadde deze organisatie aan. De systemen hebben een 

hoge betrouwbaarheid en precisie. Een paar jaar eerder 

installeerde Q.I. Press Controls één van haar systemen in 

onze drukkerij in Cali. De resultaten daar zijn excellent,” 

aldus Miguel Angel Pérez. De keuze viel op mRC-3D. 

Miguel Angel Pérez legt uit dat de effecten van mRC-3D 

duidelijk zichtbaar zijn en dat daardoor de processen bij 

El Tiempo efficiënter verlopen.

Casa Editorial El Tiempo – invloedrijk en 
prestigieus
Casa Editorial El Tiempo is de uitgever van de meest 

invloedrijke krant van Colombia en bereikt meer dan 

1.1 miljoen lezers per dag. De gelijknamige krant wordt 

gepubliceerd in zes regionale. El Tiempo is opgericht in 

1911 en werd al snel overgenomen door de familie Santos. 

Velen uit deze familie participeerden in de Colombiaanse 

politiek en bekleedden functies als president, vicepresident 

en minister. De huidige president van Colombia is een 

Santos. De uitgever is op dit moment in handen van Grupo 

 
Aval, een van de grootste en invloedrijkste groepen in 

Colombia die voornamelijk bekend is om hun aanwezigheid 

in de financiële industrie en in de bouwindustrie. 

El Tiempo straalt kwaliteit uit. De uitgever ontvangt 

regelmatig prijzen voor de beste drukkwaliteit. Alleen 

al van de WAN-IFRA ontving de organisatie in 2004, 

2010, 2012 en 2014 de prijs voor de best gedrukte 

producten. El Tiempo wil haar naam hooghouden en 

zoekt naar de beste apparatuur om dit te bewerkstelligen. 

“Q.I. Press Controls’ systemen sluiten aan bij onze 

behoefte. We weten dat we een geweldige partner hebben 

aan Q.I. Press Controls in onze pogingen betere kwaliteit 

aan te bieden.”

Resultaten boven verwachting
De acht mRC-3D camera’s zijn rond de jaarwisseling bij 

El Tiempo geïnstalleerd op een Goss Newsliner met vier 

torens en één vouwer. Miguel Angel Pérez geeft aan dat de 

verwachtingen hoog lagen: “We verwachtten een stabiele 

kwaliteit door de gehele oplage van onze producten en 

een kortere opstarttijd. Dit kwam omdat we hadden 

geobserveerd dat het systeem zeer betrouwbaar was 

waardoor we verzekerd waren van een goed kleurregister 

gedurende de productie, zelfs bij het aanpassen van 

de snelheid, andere papierklassen en rollenwissels.” 

Wanneer registerFOCUS vraagt naar de resultaten van 

het registersysteem, vertelt Miguel Angel Pérez dat 

deze binnen een half jaar al boven verwachting zijn: 

“Het systeem is betrouwbaar en makkelijk te hanteren. 

Aanvankelijk investeerden we in het systeem voor 

kwaliteitsdoeleinden, maar we hebben een veel kortere 

opstarttijd gekregen omdat het systeem het product snel 

goed in register krijgt. Het gevolg hiervan is dat onze 

drukkers hun tijd efficiënter aan andere aanpassingen 

kunnen besteden. We krijgen veel sneller verkoopbare 

kopieën en behouden de kwaliteit gedurende het hele 

drukproces. Het papierverbruik is drastisch afgenomen 

tijdens de opstartfase en de productie.” 

Casa Editorial El Tiempo stelt steeds strengere kwaliteitseisen aan haar product. Het is voor de organisatie belangrijk een systeem te 
hebben dat de hoge kwaliteit garandeert en tegelijkertijd verbruikskosten reduceert. In een interview met registerFOCUS legt Manager 
of Operations Miguel Angel Pérez uit hoe noodzakelijk Q.I. Press Controls’ mRC-3D is voor El Tiempo.

Exclusief interview met de meest invloedrijke krant van Colombia

Level van prestige

“Het verbruik is 
drastisch afgenomen 
tijdens de opstartfase 
en de productie”
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El Tiempo is zeer tevreden met Q.I. Press Controls. Het 

systeem werkt boven verwachting en het personeel is te 

spreken over de samenwerking. “Tijdens de installatie 

hebben we een goede training gekregen. Na de installatie 

konden we dag en nacht vertrouwen op de klantenservice,” 

aldus Miguel Angel Pérez. Q.I. Press Controls is bijzonder 

trots met El Tiempo als tevreden klant. Menno Jansen, 

Chairman Q.I. Press Controls, geeft aan dat het Sales 

team goed haar best heeft gedaan om de order rond te 

krijgen. Mede dankzij de ondersteuning en het goede 

contact van de agent, Juan Echavarria Vice President 

of Sales van Print2Finish, is de order rondgekomen. 

Juan Echavarria vertelt: “El Tiempo is één van de meest 

prestigieuze en belangrijke kranten aller tijden in Latijns-

Amerika. Hun zeer gekwalificeerde technische teams en 

productieteams zijn een voorbeeld voor anderen in de 

industrie. De beslissingen en technische keuzes van de 

organisatie beïnvloeden vele anderen.” 

IDS-3D de volgende stap
Q.I. Press Controls heeft een nog grotere zichtbaarheid 

in de grafische industrie dankzij het laten zien van haar 

efficiënte en effectieve oplossingen bij een belangrijke 

drukkerij als El Tiempo. Menno Jansen geeft aan dat 

QIPC – EAE Latin America nauw met El Tiempo blijft 

samenwerken om de processen zo optimaal mogelijk te 

laten verlopen. De volgende stap voor El Tiempo is de 

IDS-3D. Miguel Angel Pérez wil in de toekomst graag 

investeren in een compleet automatiseringspakket. 

“We hopen dat we in de toekomst in staat zijn de 

densiteitregeling te optimaliseren in de vorm van de 

aanschaf van IDS-3D. Met deze investering zijn we 

verzekerd van een complete betrouwbare kwaliteit van 

het begin tot het einde van de productie,” aldus Miguel 

Angel Pérez. 

De drukker van El Tiempo aan het werk met Q.I. Press Controls’ Graphical Operator System (GOS).

Registercontrole. Met mRC-3D verloopt dit proces veel 
efficiënter.

E D I T I E  3 3
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Samenwerking
Dankzij de samenwerking met EAE, is Q.I. Press Controls in 

staat te voldoen aan de eisen van de grafische industrie op 

een nog meer alomvattende manier. Door de capaciteiten 

van de organisaties te bundelen, komen ze dichter bij het 

doel om de gestaag toenemende complexiteit van het 

drukproces te vereenvoudigen. QIPC – EAE presenteerde 

zich voor de eerste keer samen op de Word Publishing 

Expo 2014 in Amsterdam, Nederland. Op de gezamenlijke 

stand introduceerden ze de eerste innovatie van de 

samenwerking: Een hoogintelligente closed-loop camera 

met kleurregister en densiteitregeling in één, IDS-3D is 

volledig bedienbaar vanaf de EAE desk.

Ontwikkeling en synergie
In de maanden die volgden, zat QIPC – EAE niet stil wat 

leidde tot een immer groeiende synergie. Op het gebied 

van Research and Development leidt de samenwerking 

tot innovatie. R&D ontwikkelt nieuwe producten, zoals 

IDS-3D en de EAE-desk, en integreert de huidige software 

systemen. De samenwerking leidt voor Support tot een 

zeer effectieve en efficiënte ondersteuning. De technici 

krijgen training in de technologie van beide organisaties 

waardoor QIPC – EAE gezamenlijke servicecontracten kan 

aanbieden. Ook Sales profiteert van de samenwerking: 

de ontwikkelingen bij de andere afdelingen leidt tot 

aantrekkelijke prijzen bij het aanbieden van de technologie. 

Sales kan gezamenlijke ordercontracten aanbieden en 

profiteren van elkaars netwerk waardoor de aandacht 

meer gevestigd kan worden op de locale markt. 

De ontwikkelingen werpen hun vruchten af. De grafische 

markt ziet de voordelen van de combinatie QIPC – EAE. 

Het gevolg is een reeks gezamenlijke orders. 

Uitgelicht: Lausitzer Rundschau 
Medienverlag und Druckerei
Een van de gezamenlijke orders is afkomstig uit Cottbus, 

Duitsland. Lausitzer Rundschau Medienverlag und 

Druckerei is de toonaangevende uitgeverij op economisch 

en journalistiek vlak in het gebied tussen de Elbe en 

de Neisse. De drukkerij beschikt over een KBA Journal 

Tijdens de World Publishing Expo 2015 in Hamburg, Duitsland zullen Q.I. Press Controls en EAE zichzelf voor de tweede keer samen 
presenteren. Sinds 2014 zijn de organisaties hard aan het werk voor synergie en innovatie. De combinatie QIPC – EAE wordt steeds 
bekender in de grafische industrie en de gezamenlijke orders stromen binnen. De samenwerking begint zijn vruchten af te werpen. 
Erik van Holten, Chairman QIPC – EAE, is zeker over de toekomst. Hij vertelt: “De reeds geboekte successen die tot stand zijn gekomen 
door de samenwerking zijn slechts de top van de ijsberg!”

QIPC – EAE exposeert op de World Publishing Expo 2015

De oogst van ‘QIPC – EAE’
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krantendrukpers. Gezien de leeftijd van de pers heeft 

de organisatie besloten tot een retrofit van EAE. Dankzij 

de voordelen van de combinatie QIPC – EAE was de 

organisatie ook in staat het voormalige IRS-systeem 

te upgraden met mRC-3D camera’s. Erik van Holten: 

“Zonder de combinatie was de order waarschijnlijk niet 

doorgegaan. Zowel wijzelf als de klant profiteert van de 

voordelen.” 

Uitgelicht: Fairfax Media Print & 
Distribution North Richmond
Een van de gezamenlijke servicecontracten is afgesloten 

in North Richmond, Australië. Fairfax Media Print & 

Distribution is het drukcentrum van het innovatieve en 

progressieve mediabedrijf Fairfax Media dat eigenaar is 

van leidende nationale kranten als The Sydney Morning 

Herald en The Australian Financial Review. Fairfax 

beschikt over verschillende krantendrukpersen die 

worden bestuurd door de software van EAE en tevens 

zijn uitgerust met de optische meet- en regelsystemen 

van Q.I. Press Controls. Met de overname van EAE was 

het voor Fairfax Media niet meer dan logisch om een 

gezamenlijk servicecontract af te sluiten: Eén engineer, 

één bezoek en één factuur is nodig voor de service aan 

zowel de systemen van Q.I. Press Controls als EAE. 

World Publishing Expo 2015 – Stand 
A4.640, Hal A4
Ook in 2015 zal QIPC – EAE exposeren op de World 

Publishing Expo. In de jaarbeurs van Hamburg 

presenteert QIPC – EAE haar nieuwste ontwikkelingen en 

technologieën. QIPC – EAE geeft een demonstratie van 

haar automatische oplossingen en is klaar om in dialoog 

passende oplossingen aan te bieden. QIPC – EAE is te 

vinden op stand A4.640 in Hal A4. De stand is zeker een 

bezoek waard.

"De combinatie QIPC – EAE 
wordt steeds bekender in de 
grafische industrie"

Gezamenlijke stand QIPC – EAE tijdens WPE  2015

E D I T I E  3 3
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Wat gaat de tijd toch snel! Het is alweer 
een jaar geleden dat Q.I. Press Controls 
(QIPC) een samenwerking aanging met 
EAE. Er zijn de laatste twaalf maanden 
heel wat initiatieven gestart. Met name 
de wereldwijde voetafdruk van EAE is 
uitgebreid en er zijn nieuwe, gezamenlijk 
ontwikkelde producten op de markt 
gebracht. QIPC en EAE zijn samen echt goed 
op weg. Onze succesvolle samenwerking is 
erop gericht om printproductieprocessen 
efficiënter en goedkoper te maken. Als 
klant in de krantendruksector en andere 
takken van de grafische industrie, zult u 
ongetwijfeld profiteren van deze actieve 
samenwerking.

Geheel in lijn met ons beleid om nieuw 
terrein aan te boren zonder onze traditionele 
bedrijfssegmenten uit het oog te verliezen, 
begonnen we producten te ontwikkelen 
voor de dynamische intralogistieke markt. 
Daarbij konden we bouwen op onze 
jarenlange ervaring op het gebied van 
persbesturing en automatisering. Onze 
inzet begint nu zijn vruchten af te werpen 
met de komst van EAE Flow. In dit nummer 
vindt u meer informatie over onze nieuwe 
controleoplossing voor het transport van 
artikelen in automatische transport- en 
sorteersystemen.

Een andere innovatie waarover u hier 
meer kunt lezen is EAE Maintain, een 
aanwinst voor de drukindustrie. Het is 
een softwareoplossing voor onderhouds- 
en servicebeheer die alle machines en 
productieapparatuur in een drukfaciliteit 
omhelst. 

We zijn ook goed op weg met onze vele 
klanten over de hele wereld. In dit nummer 
van EAE Newsnology vindt u een aantal 
voorbeelden. Zo schrijven we een artikel 
over hoe het Czech Print Center (CPC), een 
krantendrukkerij in Praag, het systeem 
voor controle en automatisering van zijn 
rotatiepersen stap voor stap liet ombouwen 
om de toekomst met vertrouwen tegemoet 
te kunnen zien. En in Noord-Duitsland 
introduceerde WE-Druck in Oldenburg 
een geïntegreerd beheersysteem voor 

productieworkflow door middel van 
upgrades en het installeren van talloze 
EAE-softwareoplossingen, waaronder een 
pilot van EAE Maintain. En dit zijn slechts 
twee van de vele voorbeelden waaruit 
blijkt hoe EAE hun expertise op het gebied 
van uiterst specifieke systemen inzet om 
klantgerichte oplossingen op maat te 
creëren.

Werner Ringel, Managing Director

Samen goed op weg

0 2

www.eae.com

Onze nieuwe website 
zal worden gelanceerd 

in oktober 2015. 
Bekijk het snel op  

www.eae.com
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Slim onderhoud 
EAE Maintain omvat alle machines 
en productieapparatuur binnen alle 
afdelingen van een grafisch bedrijf. Het 
genereert geplande activiteiten, zoals 
onderhoud en inspecties, en herinnert 
de verantwoordelijke personen aan uit te 
voeren taken. Ongeplande activiteiten, 
zoals het opsporen van storingen, 
worden ingevoerd, gedocumenteerd 
en gearchiveerd in het EAE Maintain-
systeem. De database die op deze manier 
wordt opgebouwd, is uiterst transparant 
voor de te beheren apparatuur: huidige 
statussen kunnen worden bepaald, 
storingen kunnen worden geanalyseerd 
over een bepaald tijdsbestek en 
zwakheden kunnen worden aangepakt. 
Het modulaire systeem ondersteunt 
bovendien de volledige functie voor inkoop 
en voorraadbeheer van reserveonderdelen 
en onderhoudsmaterialen.

Gebruikers van EAE Maintain werken 
doorgaans voor verschillende afdelingen 
binnen de drukwerkservice, van 
onderhoud tot productie en technische 
inkoop. Het systeem kan bovendien door 
het management worden ingezet om 
rapporten en analyses aan te maken als een 
basis voor verstandige bestuursbesluiten, 
gestaafd door harde feiten.

“EAE Maintain helpt drukkers om de 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
hun productie op een duurzame manier 
te verbeteren en om problemen met hun 
apparatuur tot een minimum te beperken. 
Een ander voordeel is dat reserveonderdelen 
en andere onderhoudsgerelateerde 
artikelen efficiënter kunnen worden 
verworven en opgeslagen. De mogelijke 
kostenbesparingen voor gebruikers 
van EAE Maintain zijn behoorlijk,” 
aldus Bernhard Schmiedeberg, Senior 
Sales / Key Accountmanager bij EAE. “Het 

systeem is geschikt voor zowel kleine als 
grote bedrijven, van losse persdelen tot 
drukwerkservices van industrieel formaat. 
EAE Maintain kan ook grotere klanten aan, 
wat betekent dat meerdere locaties kunnen 
worden ondergebracht in één systeem 
als de klant meerdere drukwerklocaties 
beheert.

Dankzij ondergenoemde interface kan 
EAE Maintain voortdurend gegevens 
importeren uit het EAE INFO-systeem 
(zoals tegenwaarden) en het EAE 

EAE Maintain – onderhoudsbeheer 
krijgt een nieuwe dimensie
Software ter ondersteuning van drukwerkservicepersoneel dat is belast met - talloze en uit vele 
facetten bestaande - onderhouds- en servicewerkzaamheden, is EAE niet vreemd. Sinds 1996 
maakt het door een database ondersteunde onderhoudsprogramma EAE LMS (Logistic Maintenance 
System) namelijk deel uit van het portfolio. Als opvolger wordt nu EAE Maintain geïntroduceerd 
met standaard vele extra functies en een integrale evaluatiemodule. De nieuwe oplossing biedt ook 
talloze flexibele keuzeopties, zoals het ontwerp van het scherm of de mogelijkheid om dynamische 
databasevelden toe te voegen.

“EAE Maintain helpt drukkers om de 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
hun productie op een duurzame manier 
te verbeteren en om problemen met hun 
apparatuur tot een minimum te beperken”

Modulaire oplossing van de nieuwste generatie
EAE Maintain werd ontworpen met een modulaire architectuur. De standaard 
oplossing kan worden uitgebreid met verschillende add-ons en bevat de volgende 
modules:

Basismodule met Progress-database: master data voor apparatuur, 
zoekfunctie, schermdesign, rapporten, dashboard, grafische navigator, 
formulierontwerp
Onderhoud & Inspecties: Complete werkorderbeheerfunctie voor 
onderhoudsactiviteiten
Documenten & Tekeningen: Beheer van opgeslagen documenten
Voorraadbeheer: Complete functie voor voorraadbeheer
Inkoop: Compleet inkoopsysteem
Interface: Importinterface
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EAE Ahrensburg kreeg in mei 2014 
groen licht voor de uitbreiding naar de 
intralogistiek. Sindsdien bouwt EAE de 
nieuwe divisie stap voor stap op. “We 
kunnen op meer dan vijftig jaar ervaring 
bouwen: dezelfde stabiele en betrouwbare 
oplossingen die we al kennen van de 
drukindustrie, zetten we nu in voor 
de intralogistiek,” aldus Andreas Dau, 
Manager R&D en Business Development.

Know-how EAE ingezet voor de intralogistiek
EAE en intralogistiek – deze ongebruikelijke combinatie staat voor de nieuwe weg met 
nieuwe bedrijfsactiviteiten die de expert op het gebied van persbesturing, automatisering en 
informatietechnologie is ingeslagen. De ervaring die we hebben opgedaan in de drukindustrie, 
kunnen we nu ook toepassen in de intralogistiek. Dit snel groeiende systeem is opgebouwd rond 
oplossingen voor een soepele interne materiaal- en goederenstroom in veel verschillende sectoren 
waar complexe en tijdgevoelige eisen worden gesteld, net als bij de krantenproductie.

ReelData-beheersysteem. Zo kunnen 
productiegegevens beschikbaar worden 
gesteld voor onderhoudsbeheer, zoals het 
aantal bedrijfsuren of -cycli. Daarnaast 
kunnen onderhoudsactiviteiten of 
storingsoorzaken worden opgevraagd 
en geanalyseerd met betrekking tot 
bedrijfstijden. Met EAE Maintain kunnen 
gegevens bovendien in twee richtingen 
worden uitgewisseld in een netwerk 
en ERP- en beheerinformatie of andere 
systemen. Uiteraard kunnen ook 
technische interfaces worden gerealiseerd 
die de OPC-norm ondersteunen.

Met de uitgebreide functie voor onderhoud 
en service, vormt EAE Maintain een 
ideale aanvulling op de hulpmiddelen 
voor planning, analyse en workflow van 
EAE voor de drukindustrie. Ten slotte is 
de speciale upgrade goed nieuws voor 
bestaande gebruikers van EAE LMS die 
soepel willen overstappen op EAE Maintain. 
Alle uit EAE LMS geëxporteerde gegevens 
kunnen moeiteloos worden geïmporteerd 
in de nieuwe software voor onderhouds- 
en servicebeheer.
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EAE Flow: Soepele en efficiënte 
processen
Een van de eerste resultaten van deze 
ontwikkelingsstappen is EAE Flow. Dankzij 
deze intralogistieke oplossing kunnen items 
volledig automatisch, betrouwbaar en 
met een uiterste nauwkeurigheid worden 
getransporteerd naar automatische sorteer- 
en transportsystemen. Deze systemen 
worden zowel gebruikt in de productie-
industrie als in distributiecentra van 
merkeigenaren, verkoopbedrijven en 
transporteurs. Hierdoor kunnen we onder 
andere zekerstellen dat alle bestelde 
en uit het magazijn gehaalde items 
automatisch naar de juiste sorteer- en 
verpakkingsstations worden gebracht. Ook 
alle pakketten die klaar zijn voor verzending 
gaan naar de juiste palleteerstations gaan 
of worden rechtstreeks naar de laaddocks 
gebracht voor transport.

EAE Flow maakt het veel eenvoudiger 
om niet alleen systemen met tray- of 
crossbeltsorteerders, maar ook overhead-
transportsystemen te beheren. De oplossing 
van EAE ontvangt de gegevens van 
sorteer- en transportorders uit het 
magazijn beheersysteem (warehouse 
management system - WMS) van de klant. 
Ieder item wordt geïdentificeerd met een 
barcodescanner en het systeem regelt 
het volledige transport en garandeert dat 
alle units nauwkeurig tot aan de uitgang 
worden gebracht. Nauwkeurigheid, een 
volledig automatisch sorteerproces en 
een uiterst efficiënte goederenstroom 
waren de belangrijkste prioriteiten toen 
de nieuwe oplossing werd ontwikkeld. 
De verschillende componenten van 
EAE Flow werken optimaal samen: 

EAE Flow.Master is een softwaremodule 
die transport- en sorteeropdrachten 
importeert uit het WMS en deze gebruikt 
om alle transportcomponenten soepel en 
slim te beheren. EAE Flow.Commander 
zorgt voor integrale statistieken en 
rapportagefuncties en grafische weergaves 
van de bedieningsstatus van het transport-
systeem. Deze informatie kan in mobiele 
omgevingen ook op een tablet worden 
geraadpleegd. Flow.Control regelt het 
transportsysteem terwijl Flow.Sorter- 
Control de eerder genoemde sorteerunits 
regelt. 

Samenwerking met grote namen 
uit de intralogistiek
De intralogistieke projecten 
van EAE worden uitgevoerd in 
samenwerking met grote namen 
uit de transport- en materiaal-
verwerkingssector. Naast de EAE 
Flow-software levert EAE ook de 
volledige elektrische uitrusting 
voor de te beheren componenten. 
Begin 2015 werden de eerste 
installaties succesvol opgezet. 
Voor twee lopende projecten 
beheert EAE Flow inkomende 
goederen en sorteeropdrachten bij 
het distributiecentrum voor plat 
verpakte goederen (voornamelijk 
kleding). Daarnaast sorteert 
het systeem inkomende en 
uitgaande goederen bij een grote 
boekenopslag.

Dau geeft aan dat deze recente 
inzet voor de logistieke sector zeker 
geen eenrichtingsverkeer is: “Wij 
kunnen verschillende synergetische 

kansen tussen de drukindustrie en de 
intralogistiek benutten. Als je er dieper op 
ingaat, zie je dat beide sectoren heel wat 
gemeen hebben. Dit betekent dat we onze 
ideeën voor de ene sector kunnen inzetten 
ten voordele van klanten in de andere 
sector.

“Wij kunnen 
synergetische kansen 
tussen de drukindustrie 
en de intralogistiek 
benutten ten voordele 
van al onze klanten”
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Modernisering was het hardst nodig in de 
distributie, waar WE-Druck (vernoemd naar 
de rivieren Weser en Ems, die kenmerkend 
zijn voor de lokale regio - zie inzet) op dit 
moment twee 14 jaar oude verzendlijnen 
vervangt door twee nieuwe en snellere 
systemen. Tegen de tijd dat het werk 
in oktober 2015 wordt afgerond, zal de 
capaciteit van deze lijnen verdubbeld zijn 
van negen tot achttien invoegstations. Het 
maken van digitale drukplaten was in 2012 
al gemoderniseerd met twee CTP-lijnen, 
die uitlopen op een plaatsorteerder met 96 

platen die begin dat jaar in de persruimte 
werd geplaatst.

Een WIFAG OF470-pers, ontworpen voor 
berlinerformaat en met een maximale 
rolbreedte van 1260 mm, staat centraal in 
het productieproces. Het plan is dat deze 
pers tot ten minste 2020 dienst blijft doen. 
Hij bestaat uit tien druktorens, elk met twee 
op elkaar geplaatste satellieteenheden van 
10 cilinders, tien papierrolwisselaars en 
drie vouwers. De rotatiepers is verdeeld in 
twee secties van 48 pagina’s en één sectie 

van 64 pagina’s, allemaal geschikt voor full-
colour drukwerk. De perscontrolesystemen 
en de bedieningsconsoles zijn vanaf het 
begin gebaseerd op EAE-technologie en 
ook werden EAE INFO-systemen voor 
rapportage en registratie geïnstalleerd. 
Het EAE PRINT-systeem, met zijn vele 
functies voor persplanning en -instellingen 
en productietraceerfuncties, is eveneens in 
gebruik sinds de installatie van de pers in 
Oldenburg.

Persplanning gekoppeld aan CTP-
uitvoercontrole
Dit jaar werd de configuratie van dit 
EAE-systeem op een duurzame manier 
verbeterd. Eerst kreeg het bestaande EAE 
PRINT-systeem dit voorjaar een upgrade 

met EAE PRINTimage. Van de ontvangst 
van de digitale pagina’s tot automatische 
plaatweergave en verwerking op beide CTP-
lijnen voor kranten; met dit systeem kan 
het maken van drukplaten geoptimaliseerd 
worden op basis van door EAE PRINT 
aangeleverde planninggegevens. 

Andersom stuurt EAE PRINTimage 
paginascheidingsgegevens voor het 
berekenen van de inktsleutelinstellingen 
naar EAE PRINT, zodat zelfs de 
persinstellingen nu gekoppeld zijn aan de 
geautomatiseerde plaatinvoer. “Door EAE 
PRINT op die manier te upgraden creëren 
we meteen een uniforme softwarenorm 
van CTP tot aan de pers,” aldus Margit 
Schweizer, Deputy Managing Director en 
Manager Newspaper Finishing.

Eind-tot-eind transparantie en 
planningopties met EAE V.I.P.
En dat is niet alles – de krantendrukker 
uit Oldenburg voert binnenkort een 
EAE V.I.P. statistic-perssysteem in dat 
persproductie- en -prestatiegegevens 
registreert en visualiseert en deze 
opslaat in een database voor analyse 
en statistische evaluaties. Op de vraag 
waarom EAE V.I.P. statistic zo belangrijk 
is voor haar bedrijf, haalt Margit Schweizer 
een van de centrale doelstellingen aan van 
het WED16+ strategieproject: “We willen 
transparantie creëren bij alle productie- 
fases, de productieplanning vereen-
voudigen en automatisch belangrijke 
statistieken genereren op basis van de 
productiegegevens die we verzamelen. 

“Door EAE V.I.P. op deze schaal door 
te voeren, wordt planning en analyse 
mogelijk van alle productieprocessen 
binnen het hele bedrijf”

Complete overkoepelende workflow-
structuur voor “zware machines”
“Wat is de beste manier om de toekomst van de krantenproductie te waarborgen?” – Dit was het 
onderwerp van een intern strategieproject met de naam WED16+ dat werd georganiseerd door 
WE-Druck in Oldenburg in Noord-Duitsland. Een van de resultaten van dit project was het besluit 
om een beheersysteem voor productieworkflow op te zetten voor alle afdelingen. Dit door de 
bestaande planning- en workflowproducten van EAE te upgraden met diverse aanvullende EAE-
software. Het doel van deze investeringen was om transparantie te creëren bij alle productiefases, 
de productieplanning te vereenvoudigen, processen nog geautomatiseerder te laten verlopen en 
mogelijkheden te vinden om de efficiëntie te verbeteren.



0 7

Over WE-Druck GmbH & Co.
WE-Druck GmbH & Co. is de grootste krantendrukker van Noordwest-Duitsland. Het 
bedrijf, dat onderdeel is van de Nordwest Medien-holding, is sinds 1982 actief als 
onafhankelijke drukkerij en heeft op dit moment ongeveer 200 mensen in dienst. 
Ieder jaar worden bij WE-Druck zo’n 14.000 ton papier verwerkt, 700.000 drukplaten 
verbruikt en ongeveer 400 miljoen insteekbijlagen toegevoegd op de afdeling voor 
krantenafwerking.

De drukkerij in Etzhorn, een bedrijventerrein in Oldenburg, is hoofdverantwoordelijk 
voor de eigen dagbladen en huis-aan-huisbladen van de Groep. Met een oplage van 
ongeveer 120.000 exemplaren en acht verschillende subedities is de Nordwest-Zeitung 
het belangrijkste product. WE-Druck drukt ook het dagblad Ostfriesen-Zeitung en de 
Generalanzeiger met vijf subedities en een totale oplage van 45.000 voor de ZGO 
Zeitungsgruppe Ostfriesland. Daarnaast worden iedere dinsdag en vrijdag/zaterdag 
grote oplages van gratis weekbladen met een groot aantal inlegbijlagen gedrukt. Tot 
slot worden ook met regelmaat grote hoeveelheden reclamemateriaal geproduceerd. 

Het idee hierachter is uiteraard dat 
de statistieken ons kunnen helpen 
zwakheden, maar ook mogelijkheden voor 
efficiëntieverbetering op te sporen.”

In lijn met deze doelstelling wordt het 
EAE V.I.P. statistic-systeem bij WE-Druck 
op korte termijn uitgebreid met pers- en 
mailingmodules. V.I.P. dispo voor resource-, 
capaciteits- en productieplanning voor alle 
afdelingen en V.I.P. mail voor insteekbeheer 
zijn andere componenten die binnenkort 
in gebruik worden genomen. Volgens 
Margit Schweizer maakt het invoeren van 
EAE V.I.P. (wat staat voor Visual Intelligent 
Plant) op deze schaal planning en analyse 
mogelijk van alle productieprocessen 
binnen het hele bedrijf. Met betrekking 
tot de werking van V.I.P. mail vertelt ze: 
“Het is een groot voordeel dat we onze 
insteekvoorraad kunnen beheren. We 
besparen heel wat tijd doordat we weten 
dat we in huis hebben, maar ook doordat 
we precies weten waar we ze kunnen 
vinden. De geoptimaliseerde workflows 
zullen vooral voordeel opleveren voor 
de productie van weekendkranten, die 
doorgaans behoorlijk wat insteekbijlagen 
tellen.”

Om ervoor te zorgen dat we de duurste 
grondstof voor de dagelijkse productie 
- papier - rechtstreeks kunnen beheren, 
besloot het management van WE-Druck 
ook om het systeem voor het beheren 
van papierrolgegevens, EAE ReelData, 
te integreren. Deze oplossing biedt 
een gedetailleerd overzicht van alle 
papierrollen die op voorraad zijn en van 
het papierverbruik. 

EAE Maintain: Systematisch 
onderhoudsbeheer en meer.
Tot slot krijgt de drukkerij een primeur als 
testgebruiker van EAE Maintain, het nieuwe 
systeem van EAE voor op data gebaseerd 
onderhoudsbeheer (elders in dit nummer 
van EAE newsnology vindt u een verslag over 
dit gloednieuwe product). WE-Druck gaat 
deze oplossing inzetten voor onderhoud, 
service en beheer van reserveonderdelen 
voor alle (voorbereidende) pers- en post- 
kamerapparatuur evenals alle gebouwen-
beheerssystemen. Margit Schweizer vertelt: 
“We zijn ervan overtuigd dat EAE Maintain 
ons meer inzicht geeft in probleemverslagen 
en reparatieopdrachten en ons helpt om 

er efficiënter op te reageren. 
EAE Maintain zal onze procedures voor 
alle afdelingen normaliseren en onze 
totale onderhoudskosten terugdringen. En 
dankzij de voorraadbeheerfunctie kunnen 
we het verloop van reserveonderdelen 
goed in de gaten houden en op verzoek 
eenvoudig bijbestellen, rechtstreeks in het 
systeem.” 

Over opdrachten gesproken: WE-Druck 
zal deze functie van EAE Maintain ook 
gebruiken voor de aankoop van papier. 
Om de aankoopmodule van EAE Maintain 
voor het bestellen van papier op basis van 
informatie over voorraad en verbruik uit het 
papierrollenmagazijn in te schakelen, zal 
EAE het systeem via een nieuwe interface 
koppelen aan ReelData, het systeem voor 
papierrollenbeheer. Margit Schweizer: 

“Het idee was om alle opdrachten via een 
systeem te laten lopen. Aangezien we nu 
nog geen oplossing hebben die dit kan, is 
het een logische stap om EAE Maintain ook 
te gebruiken voor papierbestellingen.”

Alle nieuwe systemen en onderdelen van 
EAE moeten in het najaar van 2015 volledig 
in gebruik zijn genomen in Oldenburg. 
WE-Druck heeft dan een complete 
installatie van producten voor planning 
en workflow van EAE waarmee ze het 
maximale uit deze bewezen oplossingen 
kunnen halen.
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CPC is een van de grootste bedrijven uit 
de grafische kunstsector in Tsjechië en 
werkt vanuit twee locaties: een vestiging 
in Malešice, een wijk van Praag, waar 
alleen kranten worden gedrukt, en een 
gecombineerd centrum in Ostrava, in het 
oosten vlak bij de Poolse grens, waar zowel 
kranten als commercieel drukwerk worden 
gedrukt. Het bedrijf heeft ongeveer 230 
mensen in dienst en draait een jaaromzet 
van 660 miljoen Tsjechische koruna 
(ongeveer 24 miljoen euro).

Het grootste deel van de productie bij 
CPC Praag wordt uitgevoerd met een 
KBA Express rotatiepers uit 1997 met drie 
4/4 torens, een enkele en een dubbele 
vouwer en vijf papierrollenwisselaars. 
Om de capaciteit uit te breiden wordt 
een WIFAG OF370S gebruikt met twee 
4/4 torens, twee papierrollenwisselaars 
en een vouwer. CPC investeerde pas 
in deze Zwitserse pers in 2005 – haast 
ondenkbaar in de huidige krantenmarkt 
– om te voldoen aan de grotere vraag 
naar drukwerk (oplage van bijna 800.000 
stuks voor de meest succesvolle titel) en 
reclamemateriaal. De twee rotatiepersen 
zijn ontworpen voor een maximale 
druksnelheid van respectievelijk 35.000 
(KBA) en 37.500 (WIFAG) omwentelingen 
per uur broadsheetformaat (420 x 594 
mm). CPC gebruikt deze technologie voor 
het drukken van ongeveer twee derde van 
de landelijke dagbladen van moederbedrijf 
Czech News Center, namelijk Blesk (dit 
betekent ‘bliksem’, totale oplage 300.000 
stuks), Aha! (totale oplage 90.000 
stuks) en Sport. Ook worden hiermee 
verschillende weekbladen gedrukt, evenals 
reclamebrochures voor elektronicazaken 
en winkelketens met oplages tot wel twee 
miljoen stuks.

De twee drukpersen zijn vanaf het begin 
uitgerust met EAE-bedieningsconsoles 
en perscontrolesystemen. Het eerste 
upgradeproject van EAE voor CPC vond 
plaats in 2005 en viel samen met de aankoop 
van de WIFAG OF370S. Het idee was toen 
om een EAE AVE 2-systeem, dat werd 
gebruikt voor het automatisch instellen 

van de KBA Express en dat nog draaide 
op basis van OS/2, te vervangen door een 
moderne EAE PRINT-oplossing die onder 
Windows draait. Door dit nieuwe systeem 
kwamen beide krantenpersen onder het 
beheer van EAE PRINT te staan voor wat 
betreft productieplanning en -instelling. 
Als gevolg van deze stap werd het instellen 
van de pers veel eenvoudiger en werd de 
hoeveelheid papierafval beduidend minder. 
Voor persplanning van alle producten 
van het Czech News Center ontvangt 
EAE PRINT pagina-layoutgegevens van 
een Agfa :Arkitex workflowsysteem via een 
standaard interface.

Veel uitdagingen voor EAE
De beslissing van CPC om de specialist 
op het gebied van perscontrole en 
-automatisering uit het Duitse Ahrensburg 
meer ombouworders toe te vertrouwen 
in 2012 en 2014, was onderdeel van een 
langetermijnbeleid. Petr Bába, Technical 
Director en Production Director bij de 
drukkerij in Praag, verklaart zich nader: 
“Aangezien zowel de WIFAG als de oudere 
KBA Express mechanisch nog prima 
in orde is, willen we zo lang mogelijk 
blijven drukken met beide persen. 
Een blijvende productiebetrouwbaar- 
heid voor de komende jaren door middel 
van ombouwactiviteiten, heeft voor ons 
dan ook prioriteit. Dit deed ons besluiten 
onze computersystemen te moderniseren 
en bedieningselementen die al niet meer 
in productie waren en waarvoor op korte 
termijn geen vervangingsonderdelen meer 
zouden zijn, te vervangen door nieuwere 
versies.”

Missie: een blijvende pers-
betrouwbaarheid garanderen
Stap voor stap ombouwen op plaatsen waar het nodig is – het Czech Print Center a.s. (CPC) vertrouwt 
erop dat EAE de levensduur van zijn bestaande persapparatuur kan verlengen met gerichte 
maatregelen die perfect binnen het budget passen. Het doel is om de blijvende betrouwbaarheid 
van de rotatiepersen van CPC te garanderen en het risico op een verminderde productiviteit tot 
een minimum te beperken. Onlangs moderniseerde EAE verschillende belangrijke componenten 
van een rotatiepers in de krantendrukkerij bij het hoofdkantoor van CPC in Praag, de Tsjechische 
hoofdstad. Daarbij werden niet alleen de elektronica en software vervangen, maar ook een aantal 
mechanische onderdelen.
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Aan de laatste reeks ombouwactiviteiten 
in het voorjaar van 2012 ging een 
nauwkeurige planning en voorbereiding 
door EAE vooraf. Deze fase startte met 
werkzaamheden bij CPC die enkele 
weken duurden. Hierna volgde een 
tweede implementatiefase in februari 
en maart 2015. Voor werkzaamheden op 
locatie liep het EAE-team tegen heel wat 
praktische problemen aan, aangezien 
de drukkerij zeven dagen per week in 
bedrijf is. Het werk moest voornamelijk 
worden gedaan als de productie stil lag 
in het weekend en voor woensdag, omdat 
de persen van donderdag tot en met 
zaterdag non-stop draaien vanwege de 
grootschalige productie van Blesk en de 
vele reclamebrochures.

Belangrijke punten op de ombouwagenda 
waren het vervangen van de 
computerhardware van de drie EAE-
bedieningsconsoles, de EAE Net pc’s en het 
EAE INFO-systeem van de KBA Express. 
De bedieningsconsole en EAE INFO-
pc’s van de WIFAG OF370S maakten 
eveneens plaats voor nieuwe computers. 
Op basis van gemoderniseerde hardware 
werd het besturingssysteem afzonderlijk 
geüpgraded. Door over te schakelen op 
de 64-bitsversie van Windows 7, zorgde 
CPC ervoor dat alle nieuwe software op 
de hardwareplatforms efficiënt draait. 
“Bovendien biedt het onze klant meer 
mogelijkheden om relatief eenvoudig 
en op genormaliseerde wijze andere 
systemen op de persen te integreren, zoals 
registercontrolesystemen,” aldus Marcel 
Wollgramm, Verkoopmanager bij EAE.

Ombouwactiviteiten als een bron 
van reserveonderdelen
Het ombouwen van de bedienings-
elementen van de hoofdaandrijving van 
de KBA Express rotatiepers, waar al een 
paar jaar aan gewerkt werd, was inmiddels 
hoogste prioriteit geworden, aangezien 
officieel geen reserveonderdelen meer 
verkrijgbaar waren voor de Siemens 
6RA24-uitvoering. “Als slechts een van die 
bedieningselementen stuk was gegaan, 
zou de productie van een hele toren stil 
komen te liggen en in het ergste geval 
waren we stil komen te liggen zonder 
reserveonderdelen,” herinnert Petr Bába 
aan de toenemende zorgen van zijn bedrijf. 
Daarom zette EAE in 2012 een eerste stap 

richting een oplossing waar alleen een kleine 
investering door CPC voor was vereist: een 
van de bestaande bedieningselementen 
van de hoofdaandrijving werd vervangen 
door een geavanceerd Siemens 6RA80-
model en de bestaande apparatuur - die 
nog werkte - werd opgeslagen. “Toen 
hadden we dus één unit die we konden 
gebruiken als reserve in geval van nood,” 
voegde hij toe.

Deze stap-voor-stap-aanpak ging in 
het voorjaar van 2015 de volgende 
fase in, toen EAE ook de drie 
resterende bedieningselementen van 
de hoofdaandrijving van de toren ging 
upgraden naar de nieuwe versies. De 
oude, gedemonteerde bedieningsunits 
werden bewaard als reserveonderdelen 
voor de twee resterende 4/4 torens van de 
drukpers.

Trekrollen: vervanging van 
elektronische en mechanische 
componenten
Er kwamen andere kritieke punten 
aan het licht bij de trekrollen van de 
vouwer en overkoepelende structuren 
en de keerstangen. De elektronische 
controlecomponenten plus de bij-
behorende motoren waren door de 
fabrikant stopgezet, maar EAE schroomde 
niet om ook deze uitdaging aan te gaan. 
Na een onderzoek ter plekke werden alle 
benodigde stappen voor het ombouwen 
van de regel- en aandrijftechnologie voor 
zeven trekrollen gepland en voorbereid. 

Tijdens de implementatie, waarbij de 
aandrijvingen opnieuw werden bedraad 
en de aandrijfmodule werd vervangen, 
werkten specialisten van EAE nauw 
samen met technische medewerkers 
van CPC en kon het werk op tijd worden 
afgerond. Na demontage konden de oude 
bedieningsunits en aandrijvingen in het 
magazijn van het bedrijf worden bewaard 
als mogelijke reserveonderdelen voor de 
andere rotatiepersdelen.

“Dankzij de meest recente ombouw-
werkzaamheden door EAE zijn onze 
productiefaciliteiten weer betrouwbaar. Nu 
we reserveonderdelen hebben, kunnen we 
dringende reparaties met eigen middelen 
uitvoeren,” besluit Petr Bába. “Sinds ik 
voor dit bedrijf werk, is er sprake van een 
voortdurende samenwerking met EAE. We 
hebben van een andere leverancier nooit 
een enkel controlesysteem gehad en we 
zijn meer dan tevreden over de product- 
en ombouwoplossingen van EAE.


