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Firma, která rozumí tisku,
oslaví v příštím roce 30 let své činnosti

F

irma ABEL-Computer má významné postavení v oblasti tisku jak v České republice, tak na
Slovensku. Mnozí zákazníci, kteří využívají její alternativní tiskové kazety a další služby, ji dokonce
často označují za nenahraditelnou.
A není to jen proto, že jim šetří finance. ABEL je v mnohém vskutku mimořádnou firmou. O tom
ale nejlépe vypoví její příběh, který má co říci nejen lidem, kteří se
v oblasti tisku pohybují, ale skutečně každému. Psát se začal před třemi desítkami let v obyčejném panelákovém bytě.

mi je nejen mravenčí práce a trpělivost ve vývoji a výzkumu, ale také to,
že firma na rozdíl od mnoha jiných
netříští své síly do různých směrů.
Plně zůstává ponořena v oboru, kterému rozumí. V oblasti tisku ale služby pro zákazníky postupně rozšířila.
Nyní už nabízí kompletní péči, jako
je pomoc s výběrem vhodné tiskárny
a další poradenství v oblasti kancelářského tisku, servis tiskáren a také
pronájem tiskáren, který umožňuje
tisknout kvalitně a přitom s nulovými pořizovacími náklady.

jednou střechou. Tento sen se začal
měnit ve skutečnost roku 2005, kdy
firma koupila objekt na Obloukové
ulici. Bývalý supermarket prošel celkovou rekonstrukcí, která jej změnila k nepoznání a nyní je důstojným
sídlem, výrobním prostorem, místem setkávání obchodních partnerů
a každodenního života zaměstnanců.
Udržovaný venkovní areál plný zeleně jakoby říkal nejen zaměstnancům,
ale také zákazníkům, kteří zde mohou využít firemní prodejnu kancelářské techniky, VSTUPTE.

Od nuly k firmě
nezanedbatelné velikosti
Příběhy úspěchu začínají touhou
něco změnit k lepšímu. Za nynější úspěšnou firmou se skrývají roky
tvrdé práce a také odvahy oprostit se
od jistoty a dělat kroky do neznáma.
Začít od nuly a během pouhých třiceti let vybudovat firmu dnešní velikosti stálo obrovské úsilí. Byla to
cesta plná důležitých milníků, které
by vydaly na celou knihu. Jen počáteční úvěry znamenaly tak velké riziko a tak vysoký úrok, že před odvahou majitelů nejde nesmeknout.
Nevyhýbala se jim nepřízeň vnějšího světa, dokázali ji ale vždy vnímat
jako příležitost. Příkladem může být
kolize zahraničního stroje, který měl
kazety plnit. Stroj za takřka milion
korun kolaboval. To, že vyžadoval
opravy a musel se rozebírat, ovšem
umožnilo proniknout do hloubi
technologie, odhalit nedostatky a na
základě toho mohl ABEL začít vyrábět vlastní daleko dokonalejší stroje na plnění inkoustových tiskových
kazet.
ABEL je jeden z posledních přímých výrobců tiskových kazet v České republice, která cartridge a tonery
také pečlivě testuje. Ryze česká firma
stojí na silných základech, za který-

cítili, to vše má jediný cíl – spokojeného zaměstnance. Vždyť největší
bohatství firmy je v jejích zaměstnancích. Vedení společnosti ví, že firmu
tvoří ti, kdo pro ni pracují, a proto si
své zaměstnance vybírá velice pečlivě.
Jeho cílem je vždy zaměstnanec, který bude odvádět kvalitní práci nejen
proto, aby dostal zaplaceno, ale proto,
že mu taková činnost přináší vnitřní
uspokojení. Svědomitost a čest jsou
zde hodnoceny vysoko. ABEL netouží po lidech, kteří si v práci odkroutí
osmihodinovou směnu a vydechnou
úlevou, že mohou odejít, touží po lidech, kteří přijmou firmu jako součást svého spokojeného života. Takovým plně zainteresovaným lidem pak
neopomíjí dávat najevo vděk a úctu.
Firma
s velkým srdcem

Sídlo na Obloukové
je splněným snem

Na prvním místě
lidskost

Tak jako přestala stačit v začátcích
podnikání paneláková pracovna, přestala stačit i malá manufaktura v garáži a rychle se rozrůstající firma potřebovala větší prostory. A jak její
nároky na prostor rostly, pronajímala si v Opavě různé budovy či jejich
části. V těchto prostorech sice mohla dobře probíhat výroba kazet s kvalitou tisku srovnatelnou s originálními kazetami, firma ale byla logisticky
značně roztříštěná. Po celou dobu, co
takto fungovala, snil její majitel o novém, dostatečně velkém sídle firmy,
kde by všechny její složky byly pod

Přestože se mnohdy má za to, že
z oblasti IT se lidský faktor téměř vytrácí, respektive že se dostává do pozadí za techniku, pro ABEL zůstává
lidskost na prvním místě. Budování vztahů se zákazníky je věnováno
mnoho pozornosti, stejně jako budování vztahů a péči o zaměstnance.
Štěstí v práci zde není žádný imaginární pojem. Příjemné prostředí, motivace, adekvátní ohodnocení a také
možnost osobního růstu a množství
benefitů, které mají přispívat k regeneraci sil a k tomu, aby se zaměstnanci na pracovišti a mezi sebou dobře

První sídlo společnosti na Krnovské ulici.

Ona lidskost se ve firmě ABEL neprojevuje jen úctou k zákazníkům
a zaměstnancům, ale úctou k člověku jako takovému, a také úctou k přírodě a k životnímu prostředí. Velmi důležitý je pro firmu ekologický
aspekt. Obrovské množství použitých korpusů díky výrobě alternativních kazet nekončí v popelnici,
ale je dále využíváno. ABEL pomáhá tam, kde jeho vedení tuto potřebu
pociťuje. Podporuje například Charitu České republiky, SOS dětské vesničky, Unicef či zdravotní klauny…
V neposlední řadě stojí za zmínku, že
travnaté plochy kolem firmy nesekají
sekačky, ale spásají ovce. Jde o zvířata ze strahovické farmy, která pomáhá lidem bez domova s opětným zařazením do pracovního života.
Na nás záleží, jak bude
vypadat budoucnost naše
a našich potomků
ABEL myslí na budoucí generace
- šetří přírodní zdroje, zaměstnává
mladé lidi, velmi důrazně dbá na třídění odpadů. Třicet let života je dost
dlouhá doba na to, aby ve firmě po-
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ktivita našich
zaměstnanců
nezná hranic
ohatství naší firmy
je především v lidech,
kteří v ní pracují
nergii a vytrvalosti, s níž
kontaktujeme zákazníky,
neodolá časem nikdo
idskost bude vždy
naší první a nejdůležitější
vlastností
elistvost firmy je to,
co dává záruky
do budoucnosti
chranou přírodních zdrojů
se snažíme zachovat
prostředí i pro další
generace
orálka, která se z tohoto
světa pomalu vytrácí,
má u nás pevné kořeny
lníme své povinnosti
a vždy dostáváme
svým závazkům
mění vítězit nám
není cizí, ale nespíme
na vavřínech
rpělivost přináší růže,
ale také výsledky v oblasti
výzkumu a vývoje
nvironmentální přístup
a opětovné využívání
zdrojů je smyslem
existence firmy
ychlosti plnění
požadavků zákazníků
nikdy neobětujeme
kvalitu našich výrobků

stupně nastupovaly a v bohulibém
díle pokračovaly další generace. Ve
vedení firmy je dnes zainteresován
syn zakladatelů, a různě po odděleních také již dospělé děti zaměstnanců. Je to přirozený a vítaný jev.
Firma žije a má naději žít dále. Jak
bude vypadat svět za 100 let? Bude
společnost ABEL na trhu? Změní
se její předmět podnikání? Vytratí
se ze stále uspěchanějšího světa lidskost, vzájemná úcta, důvěra či poctivost a čestnost? To přece záleží jen
a jen na nás…

Vizualizace sídla společnosti na Obloukové ulici, rok 2007.

Společnost ABEL-Computer, přední český výrobce a dodavatel spotř
materiálu do tiskáren, hledá do svého týmu posilu na pozici:

