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ABEL-Computer s.r.o.
ABEL je na světě již 23 let

L

ídr na trhu s alternativními tiskovými kazetami, s kvalitou pod stálou kontrolou a
příznivou cenou kazet. Tím vším se prezentuje společnost ABEL-Computer s.r.o. Služby v oblasti tisku nabízí svým zákazníkům od
roku 1989.
Za dvě desetiletí své činnosti patří k největším výrobcům alternativních tiskových náplní
pro laserové a inkoustové tiskárny v ČR. Počet
zaměstnanců roste, dnes jich je už 180, firma
expandovala i k našim slovenským sousedům,
kde byla založena pobočka v Čadci, získala certifikáty ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005, které pro lidi zde pracující nejsou jen pouhou formalitou či kusem papíru. Od samého počátku
podnikání ABEL sází na co nejvyšší možnou
kvalitu tiskových kazet a maximální péči o zá-

kazníka. Tomu je ve firmě podřízeno téměř
vše.
Protože v ABELu rozumí vnitřní konstrukci tonerové kazety a funkci všech komponent
uvnitř ní, můžete si být jisti, že vaše tiskárna
dostane jen to nejlepší. Také inkoustové kazety
jsou u ABELu v dobrých rukou. Velkou výhodou je, že firma disponuje vlastním oddělením
výzkumu a vývoje. „Vlastní výzkum a vývoj, výroba strojů na produkci inkoustových kazet a
vysoké investice do výrobních technologií kazet tonerových nás výrazně odlišuje od ostatních firem. Spojením poctivě vyrobených a důsledně testovaných kazet s opravdovou osobní
péčí konkrétních lidí pak vzniká komplexní
služba. Tím od našich zákazníků přebíráme jejich starosti o tisk, což berou jako největší vý-

hodu spolupráce s námi,“ říká obchodní ředitel
ABELu Petr Poustka. Není proto divu, že kazety ABEL používají jak soukromé osoby, tak především náročnější uživatelé - najdete je v tiskárnách předních bank, obchodních řetězců či
v průmyslových podnicích. Významný je však
také podíl domácích uživatelů, kteří si náplně
mohou zakoupit u dobrých prodejců výpočetní techniky nebo přímo v podnikové prodejně
v Opavě na Obloukové ulici. Tato prodejna má
otevřeno pro své zákazníky také v sobotu.
Velký důraz je v ABELu kladen na výzkum a
vývoj, stejně jako na starost o zákazníka. O firemní zákazníky proto pečuje vždy jeden konkrétní obchodník a jeho asistentka, kteří jsou
o jejich potřebách a zvycích dokonale informováni. Samozřejmostí je spolehlivost, důvě-

ra a dodávky přesně a na čas. Obchodníci, kteří
poskytnou jak odborné znalosti, tak asistenční péči, měsíčně najezdí tisíce kilometrů, aby
uspokojili všechny objednávky svých zákazníků. Velké množství obchodníků a rozsáhlý vozový park umožňují ABELu okamžitě reagovat
i na mimořádně urgentní požadavky. Ceny jsou
přitom příznivé, umožňují klientům ušetřit až
50 % nákladů na tisk.
A protože ABEL ví, že jedním ze základních
úspěchů firmy jsou její spokojení zaměstnanci, věnuje část zisku na firemní benefity a příspěvky na letní dovolenou a Vánoce. Nezanedbatelnou součástí je také příjemné pracovní
prostředí, proto se nové sídlo společnosti přizpůsobovalo především zaměstnancům a jejich
potřebám.

Výzkum a vývoj aneb Co lidské oko nevidí
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BEL ví, jak je pro něj výzkum a vývoj důležitý, a
na tomto základě postavil svou firemní strategii. Nikoho tak nepřekvapí, že v ABELu hraje oddělení výzkumu a vývoje jednu z klíčových rolí.
Obor, ve kterém se ABEL na trhu pohybuje, je stejně
jako všechny ostatní v oblastech informačních technologií závislý na inovacích. Nabídka produktů ABEL
je každoročně rozšiřována i o více než 50 nových typů
alternativních tiskových kazet pro nejrůznější tisková
zařízení. Při takovém objemu novinek je pak nutností, aby samotná výroba byla v dokonalé symbióze s oddělením výzkumu a vývoje, do jehož rozvoje společnost nelitovala vynaložit nemalé finanční prostředky.
Oddělení má dnes k dispozici zkušený tým lidí, jimž

nechybí notná dávka invence a také špičkové technické zázemí.
Jednou z nejdůležitějších součástí tiskárny, která
má primární vliv na výslednou kvalitu tiskového výstupu, je samotná tisková kazeta. A protože v ABELu
mají k dispozici speciální měřicí přístroje a skvěle vybavené profesionální laboratoře, je pro ně zkoumání
jednotlivých technologií tisku a hledání těch opravdu
nejvhodnějších postupů výroby kazet mnohem jednodušší. Ve speciální xenonové komoře mohou vývojáři nechat zestárnout fotografii tištěnou vlastními kazetami třeba o 10 let a následně měřit odchylky barev
od fotografie nové. Také díky tomu ví v ABELu o tisku
vždy víc než ostatní.

Plány pro dalších 23 let
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firemní prodejna

P

římo v Opavě je klientům k dispozici firemní prodejna
na Obloukové ulici.
ABEL kromě alternativních tiskových kazet nabízí rovněž
nový spotřební materiál, tiskárny, doplňky k počítačům, fotopapíry Michelangelo jedinečných vlastností a mnoho dalších
produktů z oblasti IT. Každý zákazník je navíc u nákupu vždy
odměněn drobným dárkem.
Prodejna má otevřeno v pracovní dny od 8 do 18 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin.

kontakt:
ABEL-Computer s.r.o.
Oblouková 1, 746 01 Opava
Internet: www.abel.cz
E-mail: abel@abel.cz
Telefon: 553 630 630

BEL je jednou z opavských
firem, které se při současném nepříznivém období recese,
propouštění a úpadků opravdu
daří, která zkrátka „šlape“.
Před pěti lety se měli všichni
její zaměstnanci, kteří byli do té
doby rozprostřeni na čtyřech místech po celé Opavě, přestěhovat do
jednoho společného, zbrusu nového sídla vybudovaného na Obloukové ulici. Cílem bylo soustředit v
novém objektu jak veškerou administrativu, tak všechny výrobní úseky. Firma však zaznamenala
velice rychlý růst, který tento původní plán, byť v pozitivním slova
smyslu, „zhatil“. Dnes, kdy zaměstnanci kromě sídla na Obloukové ulici vyrábí tiskové kazety také
v externí výrobní hale, již kapacity
opět nestačí. V plánu je proto dostavba výrobních a skladovacích
prostor. V současné době probíhají přípravné práce na projektu,
a zaměstnanci ABELu se tak mohou těšit na dalších více než 3000
m2 nových výrobních prostor.

Prodejna: Oblouková 1, 746 01 Opava, otevřeno: Pondělí až pátek: 8 – 18 hodin, sobota: 9 – 12 hodin

