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Ontvangerfabrikant AB IPBox, Slowakije 

AB IPBox
Een nieuwe fabrikant in 
Centraal Europa

De een paar maanden geleden nieuw gestarte 
ontvangerfabrikant AB IPBox trok in dit nieuwe gebouw 
in Topoľčany, Slowakije. In hetzelfde gebouw is ook 
groothandelsdistributeur AB-COM gevestigd.

AB IPBox werd pas in januari 2010 
opgericht, waardoor je zou kunnen 
denken dat het best nog wel de nodige 
tijd zal kosten om voet aan de grond te 
krijgen in een uitzonderlijk competitieve 
markt. Het tegendeel is waar, AB IPBox 
rekent op de expertise en technische 
kennis van zijn eigenaars en werknemers. 
Wij wilden meer te weten komen over 
deze nieuwe speler en brachten een 
bezoek aan het bedrijf in de kleine 
Slowaakse stad Topoľčany. Het gebeurt 
namelijk uiteindelijk niet elke dag, dat een 
nieuwkomer het ontvanger speelterrein 
betreed.
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Het meest prestigieuze model van AB IPBox: 
De 9900HD is voorzien van twee DVB-S2 
tuners, twee CI sloten, twee smartcard lezers, 
twee SCART euroaansluitingen en uiteraard 
een PVR. Een testrapport voor deze ontvanger 
is gepland voor één van de komende uitgaven 
van TELE-satelliet.

Wij worden begroet door bekende 
gezichten in het splinternieuwe kantoor en 
fabrieksgebouw van AB IPBox. De algemeen 
directeur is Juraj Masaryk, die diezelfde posi-
tie vroeger bekleedde bij groothandelsdistri-
buteur AB-COM. Toevalligerwijs is AB-COM 
gevestigd in hetzelfde gebouw en het komt 
dan ook niet als een verrassing wanneer 
Juraj Masaryk ons vertelt dat AB-COM fun-
geert als exclusieve groothandelsdistri-
buteur voor AB IPBox in de Tsjechische en 
Slowaakse republieken. “We werken, echter, 
ook samen met aanvullende exclusieve dis-
tributeurs,” voegt Juraj Masaryk toe, “met 
name in Duitsland, Rusland, de Oekraïne, 
Zwitserland en – boven alles – Italië.” Wat 
een onverwachte verrassing: Een bedrijf dat 
net een paar maanden geleden opgericht 

is heeft al exclusieve distributieafspraken 
gemaakt in een groot deel van Centraal en 
Oost Europa. “Daarnaast werken we met 
dealers in andere landen zoals de Baltische 
staten, Polen en de Balkan staten maar ook 
met Oostenrijk, uiteraard,” vervolgt Juraj 
Masaryk.

Wanneer je een blik op een kaart van 
Europa werpt, dan wordt duidelijk dat Slowa-
kije een briljante locatie is om alle landen in 
Centraal en Oost Europa te bedienen. Trans-
portroutes zijn kort waardoor ontvangers 
op een zeer efficiënte manier verscheept 
kunnen worden.

Dit brengt ons bij de grote vraag: Wat is 
er nou zo bijzonder aan AB IPBox dat deze 

nieuwe speler zo succesvol maakt in al deze 
landen? Juraj Masaryk gaat terug naar de 
basis en belicht één van de belangrijkste 
regels voor elke succesvolle zakenman: “Wij 
baseren ons nooit op één enkele oplossing 
maar volgen altijd een concurrerende stra-
tegie.” Niet alleen heeft Juraj Masaryk op elk 
moment een plan B in zijn mouw, hij werkt 
zelfs tegelijkertijd aan zowel plan A als plan 
B. “De ervaring heeft me geleerd dat je nooit 
onverwachte problemen kunt uitsluiten. 
Maar op het moment dat ze optreden mogen 

Juraj Masaryk (rechts), algemeen directeur van AB 
IPBox toont hier de nieuwe AB IPBox 9900HD ontvanger 
aan TELE-satelliet eindredacteur Alexander Wiese. Dit 
specifieke model is voorzien van diverse verschillende 
frontpaneel ontwerpen, zoals te zien is op de planken in 
de display.
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ties en waarvan de uiteindelijke assemblage 
plaatsvindt in onze fabriekshal in Europa.” 
Uiteindelijke assemblage in Europa heeft 
twee belangrijke voordelen: Alle ontvan-
gers worden onderworpen aan stringente 
tests en zijn in overeenstemming met alle 
Europese vereisten. Verder is het zo dat ze 
geclassificeerd worden als lokale producten 
en verkrijgen een “Getest in Europa” zegel.

Wij bij TELE-satelliet zijn uiteraard het 
meest geïnteresseerd in de op Linux geba-
seerde ontvangerlijn. “Een team van vier 
softwaretechnici is momenteel aan het werk 
op die lijn, met name aan drivers voor die ont-
vangers,” legt Juraj Masaryk uit. Drie model-
len zijn momenteel beschikbaar, die allemaal 
gericht zijn op het hogere segment van de 
markt. “De AB IPBox 9900HD Plus met twee 
DVB-S2 tuners, twee CI sloten, twee smart-

card lezers, twee SCART euroaansluitingen 
en uiteraard PVR is ons meest prestigieuze 
model ontvanger.” Met de twee USB aanslui-
tingen die ook een standaard optie zijn kan 
deze machine omgebouwd worden tot een 
echte wondermachine. “Bijvoorbeeld, je wilt 
misschien een DVB-T tuner stick aansluiten,” 
stelt Juraj Masaryk voor en toont ons een 
USB aansluiting op de achterkant en een 
tweede achter een klep op het frontpaneel. 
“Op deze manier heb je een drievoudige ont-
vanger of – wanneer je dat zo wilt – zelfs een 
viervoudige ontvanger.”

AB IPBox 99HD en 55HD zijn de aandui-
dingen van de twee andere Linux ontvan-
gers van AB IPBox. Juraj vervolgt door nog 
een ander klein geheim te onthullen: “Wij 
zullen op korte termijn de SDK (Software 
Developer Kit) beschikbaar stellen voor deze 

Zo zag het er uit in augustus 2009…

Het rijk van de verkoopmanagers van AB IPBox.

ze nooit voor een onderbreking van de ope-
rationele processen zorgen.” Juraj Masaryk 
gebruikt het volgende voorbeeld om uit te 
leggen wat hij daarmee bedoelt. “Wij ont-
dekten een keer een software bug in één 
van onze ontvangerlijnen, die ervoor zorgde 
dat het beeld op het TV scherm na enige tijd 
bevroor. Dit probleem kon alleen maar opge-
lost worden door de ontvanger te resetten.”

De consequentie hiervan was dat de 
producten niet voor verkoop vrijgegeven 
konden worden. “Op dat moment hadden we 
al een tweede ontvanger op voorraad met 
totaal andere software, anders hadden we 
moeten stoppen met het leveren van onze 
producten aan de markt.” Zonder een plan B 
kan een groot probleem zoals een software 
bug de potentie hebben om een bedrijf te 
ruïneren. “Dit heeft ons geleerd om nooit te 
vertrouwen op één enkele oplossing,” waar-
mee Juraj Masaryk het credo van het bedrijf 
benadrukt terwijl hij verwijst naar AB-COM 
groothandelsdistributie dat hetzelfde 
gebouw met hen deelt. “Dankzij de nauwe 
samenwerking met AB-COM zijn zelfs onze 
distributieprocessen gebaseerd op twee pei-
lers en hoeven niet te bouwen op een enkele 
productgroep.”

Maar welke productgroepen worden er 
aangeboden door een bedrijf dat moedwil-
lig besluit veel meer aan te bieden dan een 
enkele productgroep? Juraj Masaryk heeft 
een overtuigend antwoord: “In het alge-
meen hebben we twee productlijnen. Aan 
de ene kant leveren we op Linux gebaseerde 
ontvangers die ontwikkeld en gebouwd 
worden door ons. Aan de andere kant leve-
ren we SKD (semi knock down) ontvangers 
op basis van Aziatische aanbieders die hen 
produceren aan de hand van onze specifica-
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…en nogmaals in 2010. Het administratieve gebouw van twee verdiepingen is op de voorgrond te zien, met magazijnen en verzend en 
reparatiefaciliteiten op de achtergrond.

serie!” Tegen de tijd dat je deze uitgave van 
TELE-satelliet leest zou hij al beschikbaar 
moeten zijn voor download vanaf de website 
van AB IPBox op www.abipbox.com. “Met de 
SDK zijn alle softwareknutselaars in staat 
om hun eigen nieuwe software oplossingen 
en creatieve functies te bouwen,” zegt Juraj 
Masaryk en hij voegt toe dat een hele reeks 
aanvullende software plugins al beschikbaar 
zal zijn op de website van AB IPBox voor die-
genen die zelfs nog meer functionaliteit voor 
hun ontvanger willen hebben. Internet radio, 
YouTube, weersvoorspellingen of plaatjes 
viewers vormen maar een deel van de plu-
gins die geïnstalleerd kunnen worden. “Wan-
neer er onder jullie lezers mensen zijn die 
denken een toepassing te hebben geschre-
ven die de moeite waard is dan staat het ze 
vrij om met ons in contact te treden en mis-

schien besluiten we wel om hem aan onze 
bestaande reeks toe te voegen,” zegt Juraj 
Masaryk. Het is verfrissend om te ontdek-
ken dat AB IPBox open staat voor ideeën van 
onafhankelijke softwareontwikkelaars. 

Alhoewel de nieuwe HD100 serie geba-
seerd is op het Linux besturingssysteem is 
hij desalniettemin net zo interessant. “Deze 
serie wordt gekarakteriseerd door waarde 
voor geld en zijn bedoeld om gebruikt te 
worden als tweede of derde ontvangers,” 
legt Juraj Masaryk uit. Het idee hier achter 
is dat in de woonkamer één van de gebrui-
kelijke modellen gebruikt wordt, terwijl merk 
en mogelijkheden geen of nauwelijks een rol 
spelen wanneer de ontvanger in de slaapka-
mer, de kinderkamer of zelfs in de keuken 
gebruikt wordt. “Je hoeft je ontvanger niet 

te showen in deze secondaire kamer, alles 
wat je wilt is een ontvanger die werkt en die 
achter de TV verborgen kan worden,” zegt 
Juraj en hint daarmee tegelijkertijd naar de 
gereduceerde maat van de ontvangers uit de 
HD100 serie. “Zij zijn beschikbaar voor alle 
uitzendstandaards van DVB-S2 tot DVB-T, 
DVB-C en helemaal totaan IPTV.” Wanneer 
de vraag dit verantwoordt zal AB IPBox deze 
serie ontvangers ook aanbieden voor ATSC 
en ISDB-T.

Dat leidt ons rechtstreeks naar de vol-
gende vraag: Wat is het klantensegment 
waar AB IPBox zich op richt? “Het is in het 
bijzonder met de HD100 serie ontvangers 
dat we ons duidelijk richten op de aanbieder-
markt,” zegt Juraj. “De nieuwe en komende 
IPTV aanbieders in het bijzonder zijn geïnte-

Een kijkje in het magazijn dat 
gezamenlijk gebruikt wordt door 
ontvangerfabrikant AB IPBox en 
groothandelsdistributeur AB-COM.
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resseerd in goedkope ontvangers,” vervolgt 
Juraj en hij zegt ook dat IPTV eindgebruikers 
in de meeste gevallen al andere ontvan-
gers gebruiken. “In een dergelijk geval is 
formaat van belang – alleen hier geldt dat 
kleiner beter is, en dat is precies één van de 
belangrijkste eigenschappen van de HD100 
serie.” Het zou als een verrassing kunnen 
komen dat AB IPBox een erg kleinschalig 
bedrijf is, ondanks zijn uitgebreide produc-
tenreeks. “Er werken in totaal 24 mensen,” 
weet Juraj Masaryk de cijfers, “waarvan er 
16 in de ontvangerfabricage werken, vier 
zijn verantwoordelijk voor verkoop en nog 
eens vier zorgen voor de technische onder-
steuning.” Wanneer je de mensen die bij AB 
IPBox werken persoonlijk wilt ontmoeten en 
hun producten wilt zien dan is het een idee 
om dit jaar naar de EEBC in Kiev/Oekraïne te 
komen of de ANGA in Keulen/Duitsland vol-
gend jaar. “Uiteraard maken we ook gebruik 
van plaatselijke beurzen en tentoonstel-
lingen als platform voor ons bedrijf, zoals 
INVEX in de Tsjechische Republiek en HI 
END in Slowakije. Beiden zullen in november 
plaatsvinden,” voegt Juraj Masaryk toe.

Het blijkt dat al dat gepraat over diversifi-
catie niet alleen maar marketing gepraat is. 
Om maar aan te geven, AB IPBox valt terug 
op twee verschillende besturingssystemen 
voor extra flexibiliteit. En dan zijn er nog de 
producten zelf, die duidelijk gericht zijn op 
verschillende marktsegmenten. Zelfs met 
deze multi facet strategie lukt het AB IPBox 
om de prijzen laag te houden en concurre-
rend te blijven, iets dat duidelijk het recept 
voor succes lijkt te zijn.

Een kijkje bij de reparatieafdeling. In het geval 
dat een ontvanger een storing vertoont doet AB 
IPBox hier on-site zelf alle reparaties.

De AB IPBox ontvangstruimte. Het nationale verkoopteam werkt op de begane grond terwijl de 
eerste verdieping het export verkoopteam, de marketing afdeling en het management huisvest.
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AB IPBox werknemers 
1. Radovan Cifra, Verkoopmanager
2. Ing. Michal Grežo, Marketingmanager
3. Svetlana Masaryková, Accountant
4. Martin Ďurisnký, Servicetechnicus
5. Michala Kováčová, Accountant
6. Juraj Halo, Verkoopmanager
7. Juraj Bobula, Verkoopmanager
8. Peter Valo, Verkoopmanager

1. De SKD (semi knock down) 
ontvangeronderdelen worden door 
AB IPBox geassembleerd om de 
uiteindelijke ontvanger te bouwen.

2. Een vrouwelijk staflid doet wat 
soldeerwerk aan de hoofdprintplaat van 
de ontvanger.

3. Afgewerkte ontvangers wachten op de 
laatste inspectie.

4. Klaar voor verzending: Het enige dat 
nog ontbreekt is de gebruiksaanwijzing 
die bijgevoegd wordt met de benodigde 
talen voor de verschillende markten.

Een 
AB IPBox ontvanger
wordt geboren:


