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Pabrikan Receiver AB IPBox, Slovakia 

AB IPBox
Pabrikan Baru in Eropa Tengah

Beberapa bulan lalu pabrikan receiver yang baru 
didirikan pindah ke bangunan baru di Topolcany, 
Slovakia. Bangunan yang sama juga ditempati oleh 
distributor besar AB-COM.

AB IPBox baru didirikan sejak Januari 
2010, Anda mungkin berpikir bahwa 
memerlukan beberapa waktu untuk 
bisa menjejakkan kaki di pasar yang 
penuh saingan. Sebaliknya, AB IPBox 
memperhitungkan keahlian dan 
pengetahuan teknis dari pemilik dan 
karyawannya. Kami ingin mengetahui 
lebih banyak tentang pemain baru ini 
dan mengunjungi perusahaan ini di kota 
kecil Slovak di Topolcany. Akhirnya, tidak 
terjadi setiap saat bahwa perusahaan 
baru memasuki arena permainan receiver.
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AB IPBox model terbaik: 9900HD memiliki 
dua tuner DVB-S2, dua rongga CI, dua pembaca 
kartu, dua konektor scart dan tentu saja PVR. 
Laporan uji untuk receiver ini telah dijadualkan 
dalam TELE-satelit satu edisi mendatang.

Kami disambut oleh wajah-wajah 
yang terkenal di kantor baru dan 
gedung pabrikasi AB IPBox: Direktur 
Pelaksana adalah Juraj Masaryk, yang 
pernah menjabat posisi yang sama 
di penyalur besar AB-COM. Tidak 
disengaja, AB-COM terletak di gedung 
yang sama sehingga tidak mengejutkan 
ketika Juraj Masaryk menginformasikan 
kepada kami bahwa AB-COM bertindak 
sebagai penyalur besar eksklusif 
untuk AB-IPBox di Czech dan Republik 
Slovakia. „Kami, bagaimanapun, 
juga bekerja sama dengan penyalur 
eksklusif tambahan,“ Juraj Masaryk 
menambahkan, „seperti di Jerman, 
Rusia, Ukraina, Swiss dan – tentu saja – 
Italia.“ Kejutan yang tidak dibayangkan: 

Sebuah perusahaan yang didirikan 
hanya beberapa bulan lalu telah berada 
di posisi penyaluran eksklusif di Eropa 
Tengah dan Timur. „Tambahannya, 
kami bekerja dengan dealer di negara 
lain seperti negara Baltik, Polandia dan 
Balkan serta Austria, tentu saja,“ Juraj 
Masaryk melanjutkan. 

Jika Anda melihat ke peta Eropa, 
menjadi jelas bahwa Slovakia adalah 
lokasi yang tepat untuk melayani 
seluruh negara Eropa Tengah dan 
Timur. Rute angkutan yang pendek 
sehingga receiver bisa dikirim dengan 
efisiensi yang sangat tinggi.

Hal ini membawa kami ke pertanyaan 

besar: Apa yang begitu khusus tentang 
AB IPBox yang membuat pemain baru 
ini begitu sukses di seluruh negara 
tersebut? Juraj Masaryk menyampaikan 
salah satu peraturan yang utama bagi 
pengusaha yang sukses: „Kami tidak 
pernah mengandalkan pada satu solusi, 
tetapi selalu mengikuti strategi yang 
terjadi bersamaan.“ Tidak saja Juraj 
Masaryk memiliki rencana B setiap saat, 
dia bahkan mengerjakan rencana A dan 
rencana B pada saat yang bersamaan. 
„Pengalaman telah menunjukkan 

Juraj Masaryk (kanan), Direktur Pelaksana AB IPBox 
menunjukkan receiver baru AB IPBox 9900HD kepada 
pimpinan redaksi TELE-satelit Alexander Wiese. Model 
ini hadir dengan desain panel depan yang berbeda, yang 
dapat dilihat di rak pajangan.
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dipabrikasi oleh kami sendiri. Di satu sisi 
kami menawarkan receiver SKD (semi 
knock down) bersumber dari provider 
Asia yang memroduksi berdasarkan 
spesifikasi kami dan perakitan akhir 
dilakukan di lokasi pabrikasi kami 
di Eropa.“ Perakitan akhir di Eropa 
memiliki dua keuntungan penting: 
Seluruh receiver dilakukan uji stringent 
dan memenuhi kebutuhan Eropa. Serta, 
dikategorikan sebagai produk lokal dan 
mendapatkan segel „Telah diuji di Eropa 
“.

Kami di TELE-satelit tentu saja 
tertarik dengan jenis receiver berbasis 
Linux. „Satu tim yang terdiri dari 
empar insinyur saat ini sedang bekerja 
pada model tersebut, khususnya pada 
driver untuk receiver tersebut,“ Juraj 
Masaryk menjelaskan. Saat ini telah 

tersedia tiga model, dengan semuanya 
diperuntukkan bagi pasaran kualitas 
tinggi. „ AB IPBox 9900HD Plus dengan 
dua tuner DVB-S2, dua rongga CI, dua 
pembaca smartcard, dua konektor scart 
dan tentu saja PVR merupakan receiver 
andalan kami.“ Dengan dua antarmuka 
USB yang juga merupakan fitur standar 
pada receiver ini bisa berubah menjadi 
mesin yang sangat handal. „Misalnya, 
Anda ingin mencolokkan stik tuner 
DVB-T,“ Juraj Masaryk menyarankan 
dan menunjukkan satu antarmuka USB 
di panel belakang dan yang kedua di 
panel depan. „Dengan cara ini Anda 
memiliki tiga receiver atau – jika Anda 
inginkan – bahkan empat receiver.“ 

AB IPBox 99HD dan 55HD adalah 
label untuk dua receiver Linux dari 
AB IPBox. Juraj melanjutkan dengan 

Ini pemandangan pada bulan Agustus 2009...

Wilayah kekuasaan manager penjualan AB IPBox.

bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan 
seluruh masalah yang tidak diharapkan. 
Namun jika hal itu terjadi, mereka 
tidak akan pernah menghentikan 
proses operasional.“ Juraj Masaryk 
menggunakan contoh berikut untuk 
menjelaskan maksudnya. „Ketika 
kami mendeteksi adanya bug peranti 
lunak pada salah satu model receiver, 
yang menyebabkan gambar di layar 
TV membeku setelah beberapa waktu. 
Masalah ini hanya bisa diselesaikan 
dengan me-reset receiver.“ 

Artinya adalah bahwa produk ini 
tidak bisa dikeluarkan untuk dijual. 
„Pada saat itu kami telah memiliki 
receiver kedua di toko dengan peranti 
lunak yang berbeda, atau kami harus 
menghentikan penyaluran produk kami 
ke pasar.“ Tanpa adanya rencana B, 
masalah utama seperti bug peranti 
lunak akan memiliki potensi untuk 
menjatuhkan perusahaan. „Hal ini telah 
mengajar kami untuk tidak pernah 
mengandalkan pada satu solusi saja,“ 
Juraj Masaryk menekankan paham 
perusahaan dan mengaju ke penyalur 
besar AB-COM dalam menggunakan 
gedung yang sama. „Dengan kerja sama 
yang dekat dengan AB-COM bahkan 
proses penyaluran kami berdasarkan 
pada dua pilar dan tidak mengandalkan 
pada kelompok produk tunggal.“

Jadi produk apa yang sedang 
ditawarkan oleh perusahaan yang 
diketahui memutuskan untuk 
menawarkan lebih dari satu kelompok 
produk? Juraj Masaryk mempunyai 
jawaban yang meyakinkan: „Secara 
umum, kami memiliki dua jenis produk. 
Di satu sisi kami menawarkan receiver 
berbasis Linux yang dikembangkan dan 
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... dan pada tahun 2010. Bangunan administratif dua lantai tampak di depan, dengan gudang dan fasilitas reparasi di belakang.

rahasia lain: „Kami akan menyediakan 
SDK (Software Developer Kit) untuk 
seri ini dalam waktu dekat!“ Pada 
saat Anda membaca TELE-satelit edisi 
ini, semestinya telah tersedia untuk 
diunduh dari situs AB IPBox di www.
abipbox.com. „Dengan peranti lunak 
SDK seluruh pengembang peranti 
lunak bebas untuk menambahkan 
solusi peranti lunak baru dan fitur 
yang kreatif,“ kata Juraj Masaryk dan 
menambahkan bahwa banyak plug in 
tambahan akan segera tersedia dari 
situs AB IPBox bagi siapa saja yang 
menginginkan lebih banyak fitur pada 
receivernya. Radio Internet, YouTube, 
prakiraan cuaca atau penayang gambar 
hanyalah sebagian dari plug in yang 
bisa diinstal. „Jika di antara pembaca 
percaya mereka telah hadir dengan 
aplikasi yang berguna, mereka bebas 

untuk menghubungi kami dan kami 
mungkin bisa memutuskan untuk 
menambahkannya dalam koleksi kami,“ 
kata Juraj Masaryk. Sangat senang 
melihat bahwa AB IPBox terbuka untuk 
ide dari pengembang peranti lunak 
bebas.

Sedangkan seri baru HD100 
berdasarkan pada sistem operasi Linux 
tentu saja juga menarik. „Seri ini bersifat 
ekonomis dan diperuntukkan sebagai 
receiver kedua atau ketiga,“ Juraj 
Masaryk menjelaskan. Ide di balik ini 
adalah bahwa untuk ruang tengah yang 
terpenting adalah pemilihan receiver 
satelit, sedangkan merk dan fitur 
memegang sedikit peranan atau tidak 
sama sekali ketika digunakan di kamar 
tidur, kamar tidur anak atau bahkan di 
dapur. „Anda tidak perlu memamerkan 

receiver Anda di ruang kedua ini, yang 
Anda perlukan hanyalah receiver yang 
bisa bekerja dan bisa disembunyikan 
di belakang TV,“ Juraj menyatakan dan 
pada saat yang sama memberi petunjuk 
pada pengecilan ukuran untuk receiver 
seri HD100. „Receiver ini tersedia untuk 
seluruh standar transmisi dari DVB-S2 
hingga DVB-T, DVB-C dan juga IPTV.“ 
Jika memperhitungkan permintaan, 
AB IPBox juga akan menawarkan seri 
receiver untuk ATSC dan ISDB-T.

Hal ini membawa kami ke pertanyaan 
selanjutnya: Segmen konsumen mana 
yang menjadi target dari AB IPBox? 
„Khususnya dengan receiver seri HD100 
yang secara jelas kami fokuskan untuk 
pasar provider,“ kata Juraj. „Provider 
IPTV baru lebih tertarik dengan receiver 
berharga ekonomis,“ Juraj Masaryk 

Tampak dari gudang yang 
digunakan bersama oleh pabrikan 
receiver AB IPBox dan distributor 
besar AB-COM.
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melanjutkan dan mengatakan bahwa 
konsumen IPTV sebagian besar telah 
menggunakan receiver lain. „Dalam 
hal ini ukuran tidak menjadi masalah 
– hanya saja lebih kecil lebih baik, dan 
inilah salah satu fitur kunci dari seri 
HD100.“

Akan menjadi kejutan bahwa AB IPBox 
adalah perusahaan yang sangat dinamis, 
selain jumlah produknya yang lengkap. 
“Kami mempekerjakan 24 karyawan,” 
Juraj Masaryk mengungkapkan. “16 
karyawan di bagian pabrikasi receiver, 
4 karyawan bertanggung jawab di 
bagian penjualan dan 4 karyawan 
lainnya di bagian dukungan teknis.” Jika 
Anda tertarik untuk bertemu dengan 
penanggung jawab di AB IPBox dan 
mencari produk mereka, Anda bisa 
mengunjungi EEBC di Kiev/Ukraina 
tahun ini atau ANGA di Cologne/Jerman 
tahun depan. “Tentu saja kami juga 
menggunakan pameran lokal sebagai 
landasan bagi perusahaan kami, seperti 
INVEX di Republik Czech dan HI END di 
Slovakia. Keduanya akan berlangsung 
pada bulan November,” Juraj Masaryk 
menambahkan.

Sepertinya semua pembicaraan 
ini bukan hanya perbincangan bagi 
pemasar. Untuk satu hal, AB IPBox 
menggunakan dua sistem operasi yang 
berbeda untuk tambahan keleluasaan. 
Juga pada produknya sendiri, yang 
secara jelas memiliki target pada 
segmen pasar yang berbeda. Bahkan 
dengan strategi ini AB IPBox menjaga 
harga tetap rendah dan tetap bersaing, 
yang sepertinya juga merupakan resep 
yang tepat untuk sukses.

Tampak dari tempat reparasi. Jika terjadi 
receiver tidak berfungsi, AB IPBox melakukan 
perbaikan langsung di tempat ini.

Tempat penerimaan AB IPBox: tim penjualan nasional bekerja di lantai bawah, sedangkan lantai 
satu ditempati oleh tim penjualan luar negeri, departemen pemasaran dan managemen.
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Karyawan AB IPBox  
1. Radovan Cifra, Manager Penjualan
2. Ing. Michal Grežo, Manager Pemasaran
3. Svetlana Masaryková, Akuntan 
4. Martin Durisnký, Insinyur Servis
5. Michala Kovácová, Akuntan
6. Juraj Halo, Manager Penjualan
7. Juraj Bobula, Manager Penjualan
8. Peter Valo, Manager Penjualan

1. Komponen receiver SDK (semi knock 
down) dirakit oleh AB IPBox untuk 
membuat receiver utuh. 

2. Karyawan wanita melakukan 
penyorderan pada main board receiver. 

3. Receiver yang telah selesai, 
menunggu inspeksi akhir. 

4. Siap untuk dikirim: yang masih 
ketinggalan adalah buku panduan 
pengguna, yang akan ditambahkan 
sesuai dengan permintaan pasar.

Receiver 
AB IPBox 
telah lahir:


