
Alle taken, van pagina-indeling tot het bepalen van de 
advertentieruimten, worden door computers verwerkt. Elke 
ochtend ontvangen de journalisten een master waarin de ruimte 
voor hun artikelen wordt aangeduid. En elke avond rolt de 
nieuwste uitgave van de Gazzetta di Mantova van de flexo-
rotatiepersen, plus nog eens zes dagbladen die worden 
uitgegeven door de Finegil-groep, de lokale editie voor Bologna 
van Repubblica met de bijlage Affari&Finanza, en dan vergeten 
we nog de vijf gratis kranten die worden gedistribueerd in Emilia 
Romagna.

In totaal worden door C.I.T.E.M. bijna 200.000 krantenexemplaren 
gedrukt, die door geheel Noord-Italië worden verspreid. Elke 
publicatie bevat circa 48 pagina's, wat kan oplopen tot wel 80, 
afhankelijk van de verkochte advertentieruimte. Lay-out, 
bijsnijden, opzetten, advertenties plaatsen, infographics en 
banners vormen een enorme werklast die wordt uitgevoerd door 
slechts twaalf grafische ontwerpers en redacteuren. En dat 
allemaal dankzij de flexibiliteit en de uiterst moderne 
mogelijkheden van CorelDRAW Graphics Suite.

®CorelDRAW  Graphics Suite: net zo makkelijk als een lichtbak
Gianluca Galli, hoofd van de grafische afdeling bij C.I.T.E.M., kan 
zich zijn stage van 36 jaar geleden nog als de dag van gisteren 
herinneren. 'Toen ik begon in het drukkersvak, was de lay-out van 
een pagina iets heel anders,' merkt de 50-jarige Galli op. 'Het was 
warm werk. We moesten de loden letters met de hand zetten en 
de regels met het zetsel in de regelzetmachine laden.' Elke 
reclame was het werk van ambachtsmannen: eerst werd een 
opmaak voorbereid en vervolgens werd de tekst er gewoon 
opgeplakt, net als bij een collage. Van het resultaat werd een foto 
gemaakt en ten slotte werd het negatief naar de drukkerij 
gestuurd.  

Toen het bedrijf in de jaren '80 werd gekocht door Gruppo 
Editoriale l'Espresso, de zogenoemde periode van 'koude fusie', 
begon de grafische afdeling van C.I.T.E.M. met digitale lay-outs 
die geheel op de computer werden gemaakt.

'De eerste versie van CorelDRAW die ik aan het einde van de jaren 
'80 gebruikte was versie 4. Sindsdien heb ik altijd met CorelDRAW 
gewerkt, en vanzelfsprekend altijd met de nieuwste versie, vooral 
als ik aan reclames werk.' De voordelen liggen voor de hand: met 

Cooperativa Industriale Tipografica Editrice Mantovana 
(C.I.T.E.M.) drukt dagelijks ongeveer 200.000 
krantenexemplaren. C.I.T.E.M. werd kort na de Tweede 
Wereldoorlog opgericht en gebruikt de nieuwste technologieën 
voor paginalay-out en het drukken. De grafische afdeling is 

®meer dan tevreden met de keuze van CorelDRAW  Graphics 
Suite. 

De Gazzetta di Mantova vormt al sinds 1664 de stem van 
Mantova en is daarmee een van de oudste kranten van Italië. 
De krant werd oorspronkelijk gedrukt door de drie broers 
Osanna, die in dienst waren van het Huis Gonzaga-Nevers. 
Later werd de inhoud van de krant gelezen, en meer dan eens 
gecensureerd, door de Habsburgers, de Fransen en ten slotte, 
opnieuw, de Oostenrijkers. Met uitzondering van een korte 
onderbreking onder het fascisme, wordt de krant sinds bijna 
vier eeuwen ononderbroken uitgebracht, hoewel de technieken 
in de loop der tijden natuurlijk zijn veranderd. De dagen dat de 
inkt werd gerold over een verplaatsbare letterbak die met de 
hand was gezet, zijn natuurlijk lang voorbij. Vandaag de dag 
drukt C.I.T.E.M. kranten op ultramoderne offsetpersen.

Net als een goed glas wijn

Overzicht

Bedrijf: C.I.T.E.M. soc. coop., Gruppo L’Espresso

Locatie: Mantova (Italië)

Branche: Uitgeverijen

Vereiste: Een hoogwaardig grafisch pakket met een uitstekende 
prijs-/prestatieverhouding voor het verwerken van ongeveer 40 
taken per dag op het gebied van drukken, webreclame en 
infographics.

Oplossing: 10 licenties voor CorelDRAW  Graphics Suite X6®

Samenvatting: Sinds het einde van de jaren '80 gebruikt de 
®grafische afdeling van C.I.T.E.M CorelDRAW  voor het maken van 

advertentiepagina's, banners en infographics. De veelzijdigheid en 
compatibiliteit van CorelDRAW is van cruciaal belang voor deze 
coöperatieve drukkerij, die onderdeel vormt van de Gruppo 
L'Espresso.

Met CorelDRAW Graphics Suite is het gemakkelijk om een kaart van Mantova te 
tekenen met driedimensionale gebouwen, wegen, pleinen en buurten.

Casestudy

CorelDRAW Graphics Suite maakt het toevoegen van tekst en het bijsnijden van 
afbeeldingen net zo eenvoudig en intuïtief als het maken van een collage.



CorelDRAW kun je razendsnel en tot op de millimeter nauwkeurig 
alle soorten afbeeldingen maken. 'Omdat ik nog was geschoold in 
de oude systemen, was het voor mij gemakkelijk om CorelDRAW 
onder de knie te krijgen, want het is enorm intuïtief in gebruik. 
Voor een grafisch ontwerper is het net als werken met een 
lichtbak: alle documenten voor het ontwerpen van een afbeelding 
of het maken van een reclame (logo's, tekst, randen, illustraties en 
foto's) heb je bij de hand en kun je op het scherm weergeven. Ik 
hoef ze alleen maar samen te voegen. Je kunt dat vergelijken met 
het leggen van een puzzel.' 

Snelheid en compatibiliteit
Het economische klimaat waarin we vandaag de dag werken 
moet niet worden onderschat. De mogelijkheden om snel en 
goed te werken zijn van grote waarde. 'Kranten kunnen 
voortbestaan dankzij reclame. We krijgen elke morgen te horen 
hoeveel advertentieruimte is verkocht. Deze hoeveelheid bepaalt 
het aantal pagina's waaruit een krant zal bestaan,' licht Gianluca 
Galli toe. 'Vandaag heeft de krant bijvoorbeeld 72 pagina's. Dat 
komt voornamelijk doordat we een speciaal bijvoegsel van 32 
pagina's hebben over het F1-kampioenschap met heel veel 
infographics, die natuurlijk allemaal met CorelDRAW zijn 
gemaakt.'

CorelDRAW is het ideale programma voor het werken met 
infographics. Gianluca Galli voegt toe: 'Het is heel eenvoudig om 
alle lijnen van de verschillende racecircuits over te trekken en te 
wijzigen, dankzij het speciale hulpprogramma voor 
vectortekenen.' En de reclames? 'Soms zijn de door klanten 

aangeleverde reclames bijna klaar voor gebruik. In die gevallen 
kan ik de lay-out binnen vijf minuten voltooien met CorelDRAW. 
Maar soms is meer creatief werk vereist. De klant levert dan een 
logo en foto's, en misschien een paar regels tekst. En daarvan 
moeten wij dan de reclame maken.’

Ook hier biedt CorelDRAW het grote voordeel van maximale 
compatibiliteit met de meeste indelingen. 'Als de klant ons 
bijlagen stuurt in JPEG- of TIFF-indeling, kunnen we die zonder 
conversieproblemen importeren in CorelDRAW. Datzelfde kan 
worden gezegd voor export naar het web, zoals bijvoorbeeld voor 
de onlinepagina's van de kranten van de groep. CorelDRAW biedt 
ons de beste compatibiliteit voor de uiteenlopende 
webindelingen,' aldus het hoofd van de grafische afdeling.

‘Met CorelDRAW kunnen we alles maken wat we bedenken.' 
Gianluca Galli ziet zichzelf nog steeds als ambachtsman en denkt 
met nostalgische gevoelens terug aan de oude analoge 
technieken. Het is dan ook geen toeval dat zijn grote hobby 
fotografie is; het liefst in zwart-wit: landschappen, stillevens en 
macrofotografie. Hij ontwikkelt de films thuis in zijn doka. 'Uit 
zwart-wit haal ik het meeste plezier: het contrast en de vormen 
geven de essentie, je zou kunnen zeggen de ziel van een situatie 
weer, of het nu een voorwerp of een persoon betreft.' Is 
fotograferen op de ouderwetse manier niet in tegenspraak met 
het werk van een grafisch ontwerper die digitale tools gebruikt? 
'Welnee, absoluut niet,' antwoordt Galli. 'Al helemaal niet als ik 
met CorelDRAW werk. Deze grafisch-ontwerpsoftware werkt 
verbazingwekkend vloeiend. Het programma biedt zo'n enorm 
gemak om je ideeën vorm te geven. Om het kort te zeggen: het is 
net als een goed glas wijn; je ontspant de geest net voldoende 
om je creativiteit los te maken.'
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Omdat CorelDRAW software voor vectorafbeeldingen is, vormen het overtrekken, 
vergroten, het wijzigen van lijnen en krommen geen enkel probleem.

Mantova speelt in de tweede divisie van de Lega Pro. In het diagram, dat is gemaakt met 
CorelDRAW Graphics Suite, worden de twee clubs afgebeeld die tegen elkaar spelen.

Casestudy


