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M

ilan Mačuga
se narodil v
roce 1962 v Ostravě. Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku a už jako
kluk se zajímal o vše okolo elektroniky. Jakmile se objevily první počítače Sinclair, byl jedním
z prvních šťastných majitelů a jeho zájmy se již
ubíraly právě tímto směrem. Před zahájením
podnikání v oblasti výpočetní techniky pracoval
jako analytik programátor. Právě na tomto posledním pracovním místě se začal více zajímat
o to, jak při tisku ušetřit peníze svému zaměstnavateli. Tehdy zaměstnavatel o jeho návrhy neměl zájem, a tak začal Milan Mačuga podnikat.
Dnes tento “nápad” přináší práci pro 171 zaměstnanců a tisícům zákazníků šetří peníze v
nákladech na tisk.
Ve firmě ABEL se dodnes stará o technologický vývoj, je konstruktérem strojů pro výrobu inkoustových kazet a navrhuje jak jejich elektroniku a konstrukci, tak i řídicí programy. Mezi jeho
hlavní koníčky patří cestování, horská turistika
a zimní sporty.

ABEL-Computer, s.r.o.
Založení
1989
Změna právní formy
26. 8. 1992
Počet zaměstnanců
171
Působnost
Česká a Slovenská republika
Zajímavost fluktuace zaměstnanců je téměř
nulová - 53 % zaměstnanců je ve firmě déle
než 8 let

Kontaktní údaje
ABEL-Computer s.r.o.
Oblouková 1
746 01 Opava
Internet: www.abel.cz
E-mail: abel@abel.cz
E-shop: shop.abel.cz
Telefon: 553 630 630
Firemní prodejna
Oblouková 1
746 01 Opava
Otevřeno
Pondělí až pátek 8 – 18 hodin
Sobota
9 – 12 hodin

ABEL jako
zelená firma
A

BEL-Computer s.r.o. velice dbá na problematiku ochrany životního prostředí.
V rámci své environmentální politiky tuto skutečnost dokazuje především tím, že zavedla systém
environmentálního managementu dle normy ISO
14001. „Protože si uvědomujeme důležitost zvyšování kvality a ochrany životního prostředí, rozhodli jsme se certifikovat firemní procesy i ve vlastní
organizaci. Certifikát nás zavazuje trvale snižovat
dopady firmy na životní prostředí a průběžně vyhledávat příležitosti ke snížení spotřeby přírodních
zdrojů,“ vysvětluje generální ředitel Milan Mačuga.
Kromě toho se ve spolupráci s firmou REMA
zapojil ABEL do unikátního projektu Zelená firma. V rámci projektu poskytuje svým zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu.

ABEL-Computer : firma,
ABEL-Computer:
která šetří lidem peníze
Prodejna a sídlo firmy se nachází
na Obloukové ulici v Opavě.

P

o 22 letech patří firma ABEL k největším výrobcům alternativních tiskových
náplní pro laserové a inkoustové tiskárny v
ČR. Pro mnoho společností je termín „hospodářská krize“ spojen s existenčními potížemi. Pro firmu ABEL a její zaměstnance je
tato situace naopak velkou příležitostí. Podniky i domácnosti začínají šetřit a více si všímají, za co a kolik vlastně platí. Uživatelé
laserových nebo inkoustových tiskáren mohou ušetřit 30 – 50 % v nákladech na tisk už
jen tím, že si koupí kazetu, kterou vyrobila
firma ABEL.
Pokud jste majitelem tiskárny, ať už laserové,
nebo inkoustové, firmu ABEL jistě znáte z bývalé výstavy Invex nebo z inzerce v tisku. Pravděpodobně už také víte, že nákup nové kazety není právě levnou záležitostí. Dokonce platí
pravidlo, že čím levnější je tiskárna, tím dražší
jsou její tiskové kazety. A tak se často stává, že
koupíte tiskárnu doslova za babku, ale náplně
vás pak stojí víc než samotná tiskárna. Nevěříte? Generální ředitel firmy ABEL Milan Mačuga o tom ví své. „Pokud si například pořídíte

barevnou laserovou tiskárnu Canon LBP-5360,
koupíte ji se čtyřmi kazetami uvnitř za skvělých 7 170 Kč. Po čase jednotlivé barvy dojdou, a tak jdete do nejbližší prodejny s úmyslem koupit si originální kazety Canon. Až tam
ale zjistíte, že za 4 nové originální kazety zaplatíte dohromady 13 018 Kč, což je téměř 2x více,
než za kolik jste předtím koupili tiskárnu i s kazetami. Teprve teď si uvědomíte, proč byla tiskárna tak levná. A tady přichází vhod nabídka
firmy ABEL, která vám kazety pro stejnou tiskárnu dodá o téměř 3 500 korun levněji,“ přibližuje situaci Mačuga.
Jednoduše řečeno to funguje tak, že zašlete poštou nebo donesete do firemní prodejny vypotřebované kazety a odnesete si kazety,
které vyrobila firma ABEL. Své kazety vracíte firmě ABEL právě proto, aby z nich mohla
vyrobit kazety nové. Vypotřebovaná kazeta je
totiž znovu 100% použitelná, pokud se ovšem
odborně opraví a vymění se v ní opotřebované díly. To nejdražší na kazetě, tedy její obal,
se neopotřebovává, a tak vyhodit do odpadkového koše kazety, které dotisknou, je stej-

né, jako byste do koše házeli přímo peníze.
Při výrobě tiskové kazety navíc firma ABEL
dodržuje mezinárodně uznávané technologické postupy a kontrola kvality a tisku kazety
probíhá v souladu s normou ISO-9001. Každá
vyrobená kazeta má své unikátní výrobní číslo
a nese na sobě i informaci, který pracovník je
zodpovědný za výrobu kazety a finální výstupní kontrolu.
Díky velkému počtu zaměstnanců a dostatečné kapacitě výroby je firma ABEL schopna obsloužit i firmy s velkými objemy zakázek.
Pro firmy a živnostníky firma ABEL zajišťuje
odvoz a dovoz kazet a osobní péči zcela zdarma po celém území České a Slovenské republiky v intervalech zvolených zákazníky. Mimo
dodávky kazet poskytuje ABEL-Computer
také servis tiskáren a profylaxi.
„Lidé si již postupně začínají uvědomovat,
že tím, že si koupí alternativní kazetu od nás,
opravdu ušetří. O tom svědčí i fakt, že od roku
2007 se počet typů vyráběných alternativních
kazet zvýšil z 480 na 976,“ uzavírá generální ředitel Milan Mačuga.

Firemní prodejna nabízí tisíc položek
O

tevřeno máme také v sobotu - hlásá podniková prodejna ABEL-Computer, s.r.o. na
Obloukové ulici, v níž jak koncový zákazník, tak
firemní odběratel nalezne běžně skladem více
než 1 000 položek kancelářského sortimentu.
Šíře nabídky je skutečně obrovská. Naleznete
zde spotřební materiál pro tiskárny značek Lexmark, Brother, HP či Canon, a to jak originální,
tak alternativní, stejně jako kancelářskou techniku, mezi kterou patří např. tiskárny, monitory,
skartovačky, řezačky apod. K dostání je také třeba
literatura pro výpočetní techniku, okrajově i digitální fotoaparáty a rámečky nebo přenosná DVD.
„Zajímavé je, že jako takřka jediní v Opavě ještě
prodáváme pásky do psacích strojů a kazety do
jehličkových tiskáren,“ dodává ke kompletnosti sortimentu ABEL vedoucí prodejny Pavla Bučková.
Zvláštní kategorii pak tvoří papír a fotopapír,
které se zde prodávají jako doplňkové zboží. V

Moderní interiér firemní prodejny.

této oblasti se ABEL může pochlubit zcela revolučním fotopapírem z vlastní dílny nazvaným
Michelangelo, který díky svému nanoporéznímu povrchu nové generace zaručuje odolnost
proti ohmatání i vodě.

Kromě toho zajišťuje firemní prodejna, v níž
nikdy nechybí příjemná obsluha a nadstandardní péče o zákazníky, také servis a opravy
tiskáren a nabízí několik tisíc položek výrobků
na svém e-shopu shop.abel.cz.

Bohatství firmy tkví v jejích zaměstnancích
Ž

e firmu dělají ti, jež pro ni pracují, ví
ABEL více než dobře a platí zde více než
dvojnásobně. „Zaměstnanci jsou naše největší bohatství,“ říká generální ředitel a vedoucí
výzkumu a vývoje Milan Mačuga.
Firemní strategie ABEL pak dokazuje, že jeho
slova rozhodně nejsou jen tak naprázdno hozená do větru. V roce 2007 se všichni ABELáci
stěhovali do zbrusu nového sídla společnosti o
celkové rozloze 3 400 m2 na Obloukově ulici.
Dělo se tak v rámci investice do zlepšení pracovních podmínek pracovníků. „Klademe velký důraz na pracovní prostředí a spokojenost
našich zaměstnanců,“ potvrzuje Mačuga.

Všichni, kdo v ABEL pracují, využívají kromě exkluzivního pracovního prostředí také zaměstnaneckých výhod v neobvykle
širokém rozsahu, který by jim mohla nejedna firma jen závidět. Ve společnosti ABEL
se nikdo nepozastaví nad červencovým finančním příspěvkem na dovolenou či příspěvkem na Vánoce. Samozřejmostí je také
jeden týden dovolené navíc, množství firemních akcí (mikulášská nadílka, vánoční večírky, sportovní den), školení potřebná pro
rozšíření znalostí a schopností zaměstnance
či zvýhodněné nákupy ze sortimentu ABEL.
Obědy, na které přispívá firma 55 %, jsou pro

kmenové zaměstnance zajištěny přímo ve firemní jídelně. Nikoho tedy moc nepřekvapí,
že fluktuace je ve společnosti ABEL prakticky na nulové úrovni. „Říkáme, že jsme firmou, ze které se lehce odchází, ale těžko se
do ní vrací,“ doplňuje generální ředitel. Statistické údaje hovoří jasně: více než 50 % zaměstnanců ABEL, přesně 53 %, je ve firmě
déle než 8 let (8 až 22 let).
Pokud vás po přečtení těchto řádků napadlo zaslat do společnosti ABEL váš životopis, pak vězte, že na jedno volné pracovní
místo se zde sejde až 150 žádostí. A vzhledem k výše uvedenému se není co divit.

