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Quais as Vantagens da albus Computadores? 
 

Tornar-se um parceiro revendedor autorizado da albus computadores aumente os lucros e 

vendas. Você terá acesso à linha de produtos certificados por órgão credenciado pelo 

INMETRO. Nosso plano de estimular o desenvolvimento de empresas parceiras por meio de 

projetos compartilhados, o que reflete no aumento de faturamento para a revenda 

autorizada. Os parceiros desempenham um papel central em nossa missão de fornecer 

experiências excepcionais ao cliente. A albus computadores busca inovação no mercado 

nacional, com vendas comerciais e suporte. 

 

Porquê escolher a albus computadores? 

✓ Nossos parceiros são essenciais para atingir nosso proposito de fornecer experiencias 

memoráveis a nossos clientes no setor publico e privado 

✓ Estamos empenhados em oferecer um plano lucrativo e diferencial. Buscando 

sempre melhorias.  

✓ Queremos que nossa relação seja de confiança e duradoura  

✓ Estamos comprometidos a buscar sempre melhorias para nos tornarmos cada vez 

mais lucrativos para você. 

 

 

                   Vamos crescer JUNTOS 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Area exclusiva para parceiros albus 

Por meio do portal do parceiro, você pode acessar nossos valores e centro de 

conhecimento, com catálogos, manuais, garantia, certificados, para aproveitar as vantagens 

oferecidas pela albus para ajudá-lo a fazer vários negócios. 

Certificados albus 

A albus busca alto padrão de qualidade e rigorosos critérios de produção. Tais esforços 

foram comprovados através de certificados emitidos por órgãos credenciados pelo 

INMETRO, atestando que produtos produzidos pela MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE 

INFORMATICA estão em conformidade com tais padrões, abaixo estão alguns certificados: 

✓ Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10® (x64) HCL 

✓ Eficiência Energética: Conforme Portaria INMETRO 170/2012 

✓ Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 

✓ Segurança do usuário: IEC 60950 

✓ Fonte: 80 Plus 

✓ Declaração de Regularidade: Conformidade RoHs 

✓ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: IBAMA 

(CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR) 

✓ Unified Extensible Firmware Interface Forum: UEFI 

 

 

 

 

Assista vídeo de introdução 

https://www.youtube.com/watch?v=L2C9NEvY4Tw
https://www.youtube.com/watch?v=L2C9NEvY4Tw
https://www.youtube.com/watch?v=L2C9NEvY4Tw


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Parceiros 

Tenha em sua mão valores competitivos, basta um simples click. Faça cadastro em nosso 

site, tenha acesso a nossa plataforma de revendedores. Como parceiro albus, você terá 

acesso a detalhada descrição de nossos produtos, poderá fazer download de nosso 

catalogo, terá acesso a nossos certificados. 

 

Venha ser parceiro albus e obtenha diversas vantagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja Parceiro albus 

https://www.albus.ind.br/revendedor-mbm
https://www.albus.ind.br/revendedor-mbm
https://www.albus.ind.br/revendedor-mbm
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