Najväčší sociálny IT podnik v Európe

Kompletný servis pre použitý hardvér:
Vyzdvihnutie – mazanie dát – remarketing

Repasovanie
vyradeného hardvéru

Vytváranie pracovných miest
pre zdravotne znevýhodnených

Šetrenie životného prostredia
a prírodných zdrojov

2007

AfB – najväčší sociálny IT podnik v Európe
Profesionálne služby s pridanou hodnotou
pre spoločnosť

Repasovaním šetríme životné prostredie a
prírodné zdroje

V rámci partnerských spoluprác preberáme vyradené IT a mobilné zariadenia od firiem a verejných inštitúcií s cieľom vrátiť
ich naspäť na trh. Naše partnerské spoločnosti tak zároveň prispievajú k vytváraniu pracovných miest pre ľudí so znevýhodnením.

Po vymazaní dát prejdú prebraté zariadenia buď dôkladným
čistením a údržbou a následne putujú do predaja, alebo sa zrecyklujú na recyklačných linkách v rámci Európy. Repasovaním
a recyklovaním šetríme ovzdušie, životné prostredie a prírodné
zdroje. Každoročne vyčíslujeme sociálno-ekologický prínos našich partnerov a podporujeme ich v jeho verejnej prezentácii.

Garantujeme bezpečnosť Vašich údajov
Naši partneri profitujú z profesionálneho a komplexného servisu, počnúc bezpečnou prepravou hardvéru až po certifikované
vymazanie dát a vyhotovenie príslušnej dokumentácie. Počas
celého procesu garantujeme absolútnu bezpečnosť uložených
údajov.

Prehľad našich služieb:
• Preprava hardvéru vlastnými firemnými vozidlami
• Certifikované mazanie dát
• Podrobná dokumentácia v súlade s GDPR
• Množstvo benefitov pre vašich zamestnancov
• Angažovaný spoločensko-ekologický prístup

Otvorenie
5. pobočky AfB

2011

 hceme sa stať svetovým lídrom v oblasti sociálneho
C
IT podnikania.

Naša misia:

Bok po boku u nás pracujú zamestnanci so zdravotným
znevýhodnením, ale aj bez neho, na dosiahnutí spoločného cieľa: poskytovať našim klientom špičkové IT
služby a produkty. Pri tom podnikanie nevnímame len
z ekonomického, ale aj z ekologického hľadiska.

Založenie spoločnosti AfB, Ettlingen,
Nemecko

2015
2019

2012

300 zamestnancov

Získanie ocenenia Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Otvorenie pobočky
AfB na Slovensku

Otvorenie pobočky
AfB vo Francúzsku

2021

Naša vízia:

2004

Otvorenie pobočky
AfB v Rakúsku

Získanie ocenenia
Deutscher Nachhaltigkeitspreis

2022

2013
2017

Otvorenie pobočky
AfB vo Švajčiarsku

Zakladateľ Paul Cvilak držiteľom
spolkového rádu za zásluhy
(Bundesverdienstorden)

Leading Employer
10 rokov Microsoft
Authorised Refurbisher
600 zamestnancov
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„Spoločnosť AfB ekologickým spôsobom odoberá náš IT hardvér. Vyradené zariadenia
poslúžia novému účelu a neskončia v elektroodpade. Certifikované mazanie dát nám
ako banke okrem toho zaisťuje maximálnu bezpečnosť. Príkladné je aj začleňovanie
ľudí so znevýhodnením do pracovného procesu. Ako zodpovedná regionálna banka si
vysoko vážime služby poskytované spoločnosťou AfB.“
Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva BKS banky.

Obehové hospodárstvo v AfB –

naše služby pre Vás
5. PREDAJ A DAROVANIE
Zariadenia a náhradné diely – online
a v predajniach AfB – záruka až na 3 roky

1. VYZDVIHNUTIE
Starostlivé uloženie a bezpečná
preprava vyradených zariadení

Nachhaltiges Remarketing
Fachgerechte Entsorgung
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2.3 RECYKLÁCIA
Na certifikovaných
recyklačných linkách,
produkcia surovín

2.1 SKARTOVANIE
Likvidácia pamäťových
médií

2. ZAEVIDOVANIE
informácie o zariadení
(výrobca, model, sériové číslo...)
4. REPASOVANIE
Čistenie, prípadne oprava
zariadení, inštalácia softvéru
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2.2 ROZOBRATIE
Demontáž nezužitkovateľných zariadení
3. MAZANIE DÁT
Testovanie zariadení a
certifikované vymazanie dát

Komplexný IT servis

Ochrana údajov na prvom mieste
1. Zber

3. Príchod do našej prevádzky

Ochrana osobných údajov začína už pri zbere zariadení. Radi
Vám poradíme a poskytneme v prípade potreby uzamykateľné a
neuzamykateľné obaly (napr. AfB Box), ktoré okrem iného šetria
priestor.

Prístup do všetkých priestorov prevádzky AfB je kontrolovaný
a strážený kamerovým systémom. Zariadenia sú vyložené v zabezpečenom priestore a uskladnené v rámci uzamykateľných
priestorov nášho skladu.

2. Preprava

4. Uskladnenie

Náš firemný vozový park je prispôsobený špeciálne na prepravu
IT zariadení. Žiadosti o vyzdvihnutie hardvéru môžete podávať
prostredníctvom nášho, heslom chráneného, online portálu.
Všetci naši zamestnanci sú vyškolení v oblasti ochrany údajov
a prepravy rizikového nákladu. Náš personál na mieste zapečatí
prepravované zariadenia a zároveň Vám vystaví potvrdenie o ich
prebratí.

Po schválení spracovania zapečatených zariadení pridelíme
každému zariadeniu vlastné ID (tzv. Log-ID) vo forme čiarového kódu, vďaka ktorému ho možno jednoznačne identifikovať v
našom online ERP systéme. Keďže uskladnené zariadenia môžu
obsahovať citlivé údaje, môžu s nimi narábať výlučne zamestnanci skladovej správy alebo vedúci evidenčného oddelenia.

Registračné ID
Typ zariadenia
Číslo preberacej objednávky
Servisný level pre
metódu mazania dát
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Detailný audit a najprísnejšia ochrana údajov

Starostlivá evidencia a skartovanie dát
5. Detailná evidencia

7. Vymazanie dát

Zaevidujeme všetky relevantné informácie o zariadení (výrobca, model, sériové číslo, inventarizačné číslo zariadenia) a spárujeme ich s príslušným ID. Následne zbavíme hardvér všetkých
etikiet, ktoré by indikovali, že pochádza z Vašej spoločnosti. Prostredníctvom online systému môžete naživo sledovať status Vašich vyradených zariadení, nahliadnuť do potvrdení o zmazaní
dát alebo Vás môžeme informovať automatickými e-mailovými
notifikáciami.

Na certifikované vymazanie dát z Vašich zariadení využívame
softvér od firmy Blancco. Ešte pred inicializáciou procesu, technik skontroluje, či sú všetky pamäťové médiá zapojené. Pamäťovým médiám, z ktorých dáta nemožno vymazať, pridelíme
osobitné ID a mechanicky ich skartujeme na špeciálnom drviči
v súlade s normou DIN 66399 (až do ochrannej triedy 3). O vymazaní dát a skartovaní pamäťových médií obdržíte oficiálne
potvrdenie.

6. Testovanie funkčnosti

Radi vám poradíme ohľadom metód mazania
dát a odporúčaných postupov
pri poškodených či remapovaných sektoroch,
HPA / DCO oblastiach,
SSD diskoch a mobilných zariadeniach.

Zariadenia spolu s pamäťovými médiami testujeme v rámci
prísne zabezpečeného oddelenia mazania dát. Ak sú vhodné
na ďalšie používanie, podrobíme ich procesu mazania dát a následne budú zrepasované. Zo zariadení určených na recykláciu
odstránime všetky pamäťové médiá, ktorým pridelíme osobitné ID a zlikvidujeme ich v špeciálnom zariadení na mechanické
skartovanie pevných diskov.

ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20100183004433

TÜV AUSTRIA CERT GMBH
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Profesionálny remarketing

Pre životné prostredie a pre ľudí

8. Predaj zrepasovaných zariadení

Výhody pre Vašich zamestnancov

Zrepasovaný hardvér predávame v predajniach AfB a v našom
internetovom obchode so zárukou predĺžiteľnou až na tri roky.
Zamestnancom našich partnerských spoločností ponúkame
zvýhodnené predajné podmienky. Veľkú popularitu si získali aj
priame predaje na pracovisku, ktoré organizujeme v priestoroch partnerských spoločností.

• Zľavy a akcie
• Predaj priamo
na pracovisku
• Možnosť rezervácie
svojho firemného
počítača

9. Zhodnocovanie a získavanie surovín
Poškodené zariadenia rozoberáme, pričom ich funkčné komponenty využívame ako náhradné diely. Zvyšné súčasti triedime podľa ich zloženia. Kovy ako meď, hliník, ušľachtilá oceľ
a pod. posielame na odborné spracovanie do certifikovaných
európskych recyklačných prevádzok. Tak prispievame k získavaniu nových surovín.

10. Angažovaný spoločensko-ekologický prístup
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Organizácia myclimate, zaoberajúca sa ochranou podnebia,
analyzovala proces AfB a potvrdila pozitívny vplyv jeho IT
Remarketingu na životné prostredie. Každoročne vieme vyčísliť individuálny prínos Vašej spoločnosti na životné prostredie
formou CSR certifikátu a s radosťou Vás podporiť pri jeho propagácii.

gGmbH
O spoločnosti AfB
m IT podnikom v
AfB je najväčším sociálny odovzdávame naše
osti
Európe. Tejto spoločn
zariadenia.
vyradené IT a mobilné
nie dát, čistenie
AfB zabezpečuje vymaza
anie, inštaláciu nového
zariadení, repasov
í so zárukou až na
softvéru a predaj zariaden

Repasovanie
vyradeného hardvéru

miest
Vytváranie pracovných
ných
pre zdravotne znevýhodne

tri roky.

áce s AfB prispieProstredníctvom spolupr o prostredia a prívame k šetreniu životnéh
so
k zamestnávaniu ľudí
rodných zdrojov a
dnením.
zdravotným znevýho

ZĽ AVA

15 %

prostredia
Šetrenie životného
a prírodných zdrojov

1

*

stnanca
pre Vás ako zame
spoločnosti

2
3

po predložení Vášho
...pri každom nákupe
preukazu alebo zadaní
zamestnaneckého
ľvek slovenskej
kódu partnera v ktorejko

predajni AfB:
s/nase-pobocky
www.afb-group.sk/o-na
alebo
k.
e: www.afbshop.s
...v AfB online obchod
v
príslušného políčka
Zadajte Váš kód do
bude aplikovaná
Zľava
nákupnom košíku.
automaticky.
alebo
vyradené firemné
Rezervujte si Vaše
zariadenie tu:
ice/ rezervacia
www.afb-group.sk/serv

Váš kód partnera:

Máte otázku?
-group.sk
E-mail: podpora@afb
33 553 2222
Horúca linka: +421

tovar, softvér, služby, príslušenstvo
* Nevzťahuje sa na nový
zľavami.
možné kombinovať s inými
a špeciálne akcie. Nie je

Aj priamo u vás

Ďalšie IT služby
Inštalácia softvéru

Manažment tlačiarní

Ak kupujete nový hardvér, môžete ho nechať dopraviť priamo
ku nám a my doň nainštalujeme požadovaný softvér.

Vďaka nami vyvinutému softvéru získate prehľad o fungovaní
Vašich tlačiarní. Umožní Vám to znižovať náklady na tlač a optimalizovať obstarávanie nových zariadení.

Inštalovanie nových zariadení
Privezieme Vám hardvér priamo na pracovisko, užívateľov prevedieme prvotným personalizovaným nastavením s podrobným výkladom a zabezpečíme odborné zapojenie zariadení.
Vyradené zariadenia demontujeme a naložíme ich priamo do
našich vozidiel.

Asset manažment hardvéru aj licencií
Vďaka nášmu softvéru pre asset manažment budete mať vždy
prehľad o všetkých zariadeniach a licenciách v rámci Vašej firmy.
Môžete tak optimalizovať proces obstarávania a redukovať náklady.

Zmazanie dát priamo na mieste

Kompletovanie a zasielanie tovaru

Radi vykonáme mazanie dát priamo na pracovisku, aby firemné
priestory neopustilo žiadne zariadenie s citlivými údajmi.

Spoločnosť AfB je kompetentným poskytovateľom služieb v
oblasti skladovania, kompletovania a zasielania tovaru. Radi za
Vás prevezmeme celú Vašu zásielkovú agendu.

Nakladanie s chybnými batériami
Poskytneme Vám vhodné obaly a legálne zabezpečíme zber a
likvidáciu Vašich chybných lítium-iónových batérií, prípadne IT
zariadení obsahujúcich chybné lítium-iónové batérie, v spolupráci so spoločnosťou špecializovanou na likvidáciu takéhoto
odpadu.

Výmena tonerov
Zabezpečíme nové tonery a rovno ich nainštalujeme. Prázdne
tonery odborne zlikvidujeme.

„V Spoločnosti AfB sme našli poskytovateľa profesionálnych služieb v oblasti narábania s vyradeným
hardvérom. Zároveň tak prispievame k šetreniu
prírodných zdrojov a k inklúzii.“
Katy Roewer, vedúca sekcie služieb v spoločnosti OTTO

„Je mi veľkým potešením, pozerať sa na desaťročnú bilanciu našej spolupráce. Skupina AfB so svojím inkluzívnym,
sociálne a ekologicky zodpovedným obchodným modelom
stelesňuje mnoho hodnôt, ku ktorým sa zaväzujeme aj my.“
Stefan Dörfler, generálny riaditeľ Erste Group Bank AG

Riadenie podnikových zdrojov
Nami vyvinutý webový ERP systém je skvelým riešením pre
spravovanie procesov obstarávania, skladovej logistiky, personálneho manažmentu, účtovníctva a zákazníckej podpory.
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Špičkové služby pre viac než 1000 spokojných partnerov

Spolu pre ľudí a životné prostredie

„Naša spolupráca s AfB je dobrým príkladom toho, ako je možné zosúladiť obchodné záujmy
so záujmom o životné prostredie a spoločnosť. Náš vyradený IT hardvér zveríme spoľahlivému
a spoločensky angažovanému partnerovi, ktorého procesy sú z hľadiska bezpečnosti údajov
na tej najvyššej úrovni a ktorý zaistí udržateľné opätovné použitie tohto hardvéru.“
Hanna Hennig, vedúca oddelenia pre informácie v spoločnosti Siemens AG
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HANNOVER

Predajňa AfB

PADERBORN
ESSEN
KÖLN

BORCHEN
SÖMMERDA

DÜREN
ETTLINGEN

CAEN

Servisná pobočka

BERLIN

NÜRNBERG

STRASBOURG

WIEN

NANTES
BERN

TRNAVA

ST. GALLEN
KLAGENFURT

ANNECY
GRENOBLE

AfB Deutschland

AfB Slovakia

Carl-Metz-Straße 4
D-76275 Ettlingen
Tel. +49 (0)7243 20000-0

Strojárenská 1C
917 02 Trnava
Tel. +421 (0)33 553 2222

info@afb-group.eu
www.afb-group.de

info@afb-group.sk
www.afb-group.sk

www.afb-group.sk // www.afbshop.sk
obrazové materiály AfB, shutterstock, Katrin Lautenbach, Patric Dressel, Deutscher Nachhaltigkeitspreis // február 2022

Vytlačené na 100% recyklovanom papieri, oceneným environmentálnou značkou Modrý Anjel. Tlačiarenské farby sú na báze obnoviteľných surovín.

Predajňa AfB
s logistickým a produkčným centrom

