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30 let poctivé práce
S

polečnost ABEL-Computer, český výrobce značkových tonerů do tiskáren, letos slaví spolu se svými zaměstnanci 30 let činnosti. Tato opavská firma s působností po celé české a slovenské republice za celou dobu podnikání nezměnila svou filosofii
- vyrábět spolehlivě, poctivě a úsporně, současně dbát na příjemnou atmosféru a pracovní prostředí pro své zaměstnance.
A jak to všechno začalo?

"Největší bohatství firmy je v jejich zaěstnancích ," říká majitel firmy ABEL.
Na začátku byl nápad, myšlenka, kterou současný majitel dokázal zhmotnit a která dodnes živí desítky rodin.
Spolu s manželkou za 30 let vybudovali firmu založenou na lidskosti, empatii,
čestnosti, neutuchající píli, houževnatosti a cílevědomosti. V duchu vysoce morálních zásad také řídí společnost ABEL-Computer. Od roku 2017 se
o řízení částečně dělí s týmem zaměstnanců v manažerských pozicích a jako
spolumajitele, jednatele a nového generálního ředitele firmy jmenovali svého syna. Firma má tedy pokračovatele.
Další generace již zaujímá své místo nejen ve vedení firmy, ale také v zaměstnaneckých řadách.

Kvalitní a spolehlivé výrobky
Základem úspěchu je důraz na kvalitu.
Výrobu každé tiskové kazety předchází
proces výzkumu a vývoje. Jsou prováděny zátěžové testy jednotlivých komponent potřebných pro renovaci kazet
a před uvedením každého nového typu
kazety do výroby jsou příslušnou tiskárnou „prohnány“ desítky testovacích
kusů. Technologický pokrok v oblasti tisku jde mílovými kroky kupředu. Bylo zapotřebí intenzivního studia Color Managementu a navázání spolupráce s výrobci
čipů. Testuje a měří se vše, co se otestovat a změřit dá. Náklady na testování
se vrací během několika měsíců, proto-

že testované kazety pak mají konstantní kvalitu a reklamace jsou téměř nulové.
Díky vysoké kvalitě kazet je ABEL schopen uspokojit opravdu náročné zákazníky a hlavně si udržet jejich přízeň.

Historický mezník
- veletrh Invex
Jakožto nejvýznamnější představitel oboru renovace tiskových kazet v ČR
a na Slovensku nemohl ABEL chybět na
veletrhu Invex, největší tuzemské výstavě oboru IT své doby. Vždy se prezentoval něčím novým a zajímavým. V roce
2004 expozice ABEL zabrala zcela dominantní prostor ve středu pavilonu A2
a svým zákazníkům zde nabízela program a podporu srovnatelnou v tu chvíli snad jedině s prezentací Microsoftu.
Do soutěží se zapojily stovky návštěvníků a desítky z nich si jako výhry odnesly tiskárny a fotoaparáty Nikon. Dárková trička s firemním logem byly pak
k vidění na ulicích po celé republice ještě mnoho let.

Péče na prvním místě
Osobní péče o zákazníky se stále více
ukazuje jako nejlepší model. A tak se dále
společnost ABEL snaží vylepšovat nejen
zákaznickou podporu, ale také péči o své
zaměstnance. Vždyť „největší bohatsví

firmy je v jejích zaměstnancích“, říká majitel. A právě proto pro své zaměstnance
připravuje nejrůznější benefity, podporuje teambuildingové aktivity jednotlivých
oddělení i společná setkání zaměstnanců
i jejich blízkých na sportovně-společenských akcích. Všichni se mohou těšit na
drobný dárek u příležitosti svých narozenin, svátku Mikuláše nebo o Vánocích.
Vždyť zaměstnání nemusí být jen místem
povinné docházky z existenčních důvodů. Ale může být místem, kam se člověk
těší, kde je mu příjemně a navíc má pocit,
že je platným členem týmu.

Jakých bude příštích 10 let?
ABEL má v plánu investovat do výzkumu a vývoje desítky procent hospodářského výsledku, aplikovat nové měřicí a výrobní technologie a tím stále
zvyšovat vlastní nároky na kvalitu svých
služeb. Věří, že zachytí trendy v předstihu a předá tyto informace svým zákazníkům, aby díky tomu byli i oni schopni
ušetřit ještě více nákladů na tisk.
ABEL je česká značka s dlouholetou tradicí, která vyrábí opravdu spolehlivé, značkové a cenově dostupné
tiskové kazety. Poctivě testuje veškeré komponenty a díky unikátnímu
know-how nachází způsoby, jak své
procesy výroby vylepšovat.
To vše šetrně - v souladu s přírodou.

ABEL-Computer, s. r. o.
Obloukova 1, Opava
Nejúspěšnější výstava firmy ABEL - Invex 2004.
(s rozvojem internetu výstava postupně ztratila na svém významu)
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