
Klienten
Direct House er stolt av å være en organisasjon som 
er stor nok til å kunne håndtere en rekke utfordringer, 
samtidig som vi er små nok til å være fl eksible 
og tilby rask behandlingstid når det trengs.

Med en rekke kontorer i Norge er Direct House 
faktisk en av landets største leverandører av 
tjenester innen DM produksjon, Digitalprint, 
Konvoluttering, Pakking, Netthandel og Varehotell.

Det er et selskap som verdsetter effektivitet og 
leverer høykvalitetstjenester til kundene. Enkelt 
sagt er det nøkkelen til forretningssuksess.

Utfordringen
Direct House står overfor en utfordring; de har en 
rekke kunder som trenger en effektiv, pålitelig og 
kostnadseffektiv tjeneste for at de skal kunne lykkes.

Utskrift er en viktig del av virksomheten deres, og 
Direct House trenger en utskriftsenhet som gir 
selskapet muligheten til å utføre arbeidet sitt og 
dra nytte av ytterligere forretningsmuligheter.

Eldre og mer tradisjonelle skrivere, for eksempel 
lasertonerenheter, kan simpelthen ikke holde tritt med 
hardt arbeid og krevende tidsfrister. Og de viste seg å ikke 
være kostnadseffektive for alle jobbene de ble brukt til.

Det er der RISO-skriverne kommer inn. 

Direct House, Norge
Leverer hele pakka!

Løsninger 
RISO ComColor 9150

«RISO passer inn i 
arbeidsfl yten, og lar oss 
se på muligheter for å 
øke kapasiteten og være 
konkurransedyktig på pris 
per utskrift. Jeg vil absolutt 
anbefale RISO.»

Harold Davidsen,
adm. dir.
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Én av Direct Houses kunder er for eksempel innenfor den 
audiovisuelle sektoren, og må jevnlig sende ut personlig 
tilpassede brev til sine egne kunder. Logoer og andre bilder 
må skrives ut i farger. En annen Direct House-kunde har 
en rekke logoer de bruker på markedsføringsmeddelelser. 

Det kan være dyrt å skrive ut enkle brev med farger, men 
det er noe helt annet når de produseres ved bruk av RISO.

Hos Direct House skriver RISOs skrivere nå ut 
mer enn 4,5 millioner dokumenter i året.

Fordelene
Harold Davidsen, administrerende direktør ved Direct 
House, sier: «Vi har utført noen tester og sammenlignet 
blekkpriser, og det er billigere å produsere visse 
dokumenter på RISO enn i en laserskriver.

«Den er ideell når man skriver ut brev, da det hovedsak er 
en svart-hvitt-utskrift med litt farge, for eksempel en logo.

«Kvaliteten er ideell for den typen utskrift vi trenger. Til 
enkelte ting trenger man ikke høyglansede materialer.

«De er pålitelige og veldig lett å bruke. Det 
handler om hastighet og produktivitet. Hvis vi 
ikke hadde hatt RISO ville vi trolig måttet bruke 
en laserskriver, og det ville ha kostet mer. 

«Og hvis vi ikke hadde hatt RISO ville vi noen ganger 
måttet skrive ut i A3 og dele opp materialene, slik 
at vi måttet benytte ytterligere prosesser og bruke 
mer tid for å produsere utskriftsmaterialene.

«RISO passer inn i arbeidsfl yten, og lar oss se 
på muligheter for å øke kapasiteten og være 
konkurransedyktig på pris per utskrift. Alt i alt er det et 
åpenbart valg å ha en RISO. Jeg vil absolutt anbefale 
RISO, samt kundeservicen og brukerstøtten vi mottar fra 
Postrom Maskiner AS, RISOs hovedpartner i Norge.»Løsningen

Direct House har utvidet porteføljen sin med to 
superpålitelige RISO ComColor 9150-blekkskrivere 
for enkeltarkutskrift – hver av disse er i stand til å 
skrive ut opptil 150 s/min. Direct House har også 
forbedret arbeidsfl yten sin ytterligere ved å legge til en 
høykapasitets mottaker og en høykapasitets mater, 
som øker utskriftskapasiteten med 4000 ark.

RISOs unike ForceJet-teknologi hadde uovertruffen 
pålitelighet på grunn av den enkle papirbanen. 
Når utskriften haster og tjenestenivåavtaler må 
overholdes kan man stole på RISO-skriverne.

RISOs skrivere bruker ikke toner, og drives ved 
bruk av en kaldutskriftsprosess. Det medfører 
ingen skadelige CO2-utslipp, den har et lavere 
energiforbruk og det forekommer ingen papirkrøll, 
så dokumentene kan tas i bruk rett etter utskrift.

Alle disse fordelene er ideelle for selskaper som, 
i likhet med Direct House, skriver ut tusenvis av 
dokumenter hver dag med korte tidsfrister. 

«De er pålitelige og veldig 
lett å bruke. Det handler om 
hastighet og produktivitet.»

Harold Davidsen,
adm. dir.


