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Mottagartillverkare AB IPBox, Slovakien 

AB IPBox
Ny tillverkare i Centraleuropa

För ett par månader sedan flyttade det nyligen 
grundade företaget AB IPBox in i den här byggnaden 
i Topol’čany, Slovakien. Byggnaden innehåller också 
grossisten AB-COM.

AB IPBox startades så sent som i 
januari 2010. Det kan tyckas att det 
skulle ta tid att komma in på den starkt 
konkurrensutsatta marknaden. AB IPBox 
räknar med att med sin expertis och 
sitt tekniska kunnande hos ägare och 
anställda skall göra det enklare. Vi vill 
få reda på mer om denna nya spelare 
och besökte företaget i den lilla staden 
Topol’čany. Det är inte varje dag ett nytt 
företag kommer in på marknaden för 
mottagare.
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AB IPBoxs toppmodell: 9900HD har två DVB-
S2-tunrar, två CI, två kortläsare, två SCART och 
naturligtvis PVR. En testrapport kommer i en av 
de kommande TELE-satellit.

Vi hälsas välkomna av ett bekant 
ansikte i AB IPBoxs helt nya tillverknings- 
och kontorsbyggnad; Juraj Masaryk är 
VD; han brukade ha samma position hos 
återförsäljaren AB-COM. AB-COM delar 
dessutom lokaler med AB IPBox; det 
kommer inte som någon överraskning 
att AB-COM är exklusiv återförsäljare 
för AB IPBox i Tjeckien och Slovakien. 
”Vi samarbetar också med andra exklu-
siva distributörer”, säger Juraj Masa-
ryk, ”för Tyskland, Ryssland, Ukraina, 
Schweiz och – framför allt – Italien.” Ett 
företag som grundades för bara några 
månader och redan har exklusiva dist-
ributionsavtal för det mesta av Cen-

tral- och Östeuropa. ”Dessutom arbetar 
vi med återförsäljare i andra länder 
som Baltstaterna, Polen och länderna 
på Balkan samt naturligtvis också med 
Österrike”, fortsätter Juraj.

En blick på en karta avslöjar att Slo-
vakien är en perfekt placering för ett 
företag då alla länder i Central och Öst-
europa kan hållas korta och mottagare 
kan skickas på högeffektiva sätt.

Vad är det då som är så speciellt 
med AB IPBox och gör denna spelare 
så framgångsrik i alla dessa länder? 
Juraj Masaryk går tillbaka till början och 

understryker en huvudregel för varje 
framgångsrik affärsman: ”Vi är inte 
beroende av enbart en lösning, utan 
följer alltid utarbetad strategi”. Inte 
bara har Juraj Masaryk en plan B, utan 
han jobbar på planerna A och B samti-
digt. ”Erfarenhet har visat att det aldrig 
går att helt utesluta oförutsebara pro-
blem. Om och när de inträffar skall de 
inte hindra företaget.” Juraj Masaryk 
berättar följande händelse för att för-

Juraj Masaryk (höger), VD på AB IPBox visar den 
nya AB IPBox 9900HD-mottagaren för TELE-satellits 
ansvarige utgivare Alexander Wiese. Modellen är utrustad 
med olika framsidor, vilket kan ses på hyllorna.



■

■

86 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   08-09/2010   —   www.TELE-satellite.com

ringen sker i Europa”. Slutmontering i 
Europa har två viktiga fördelar: Motta-
garna testas noggrant enligt europeiska 
krav och att de klassas som tillverkade i 
Europa kan få sigillet ”Tested in Europe”

Naturligtvis är vi på TELE-satellit 
mest intresserade i serien med LINUX-
baserade mottagare. ”Ett lag av fyra 
mjukvaruingenjörer håller för närva-
rande på med den linjen, speciellt med 
drivrutiner för de mottagarna”, berätta 
Juraj Masaryk. Tre av dessa model-
ler finns redan tillgängliga, med alla 
tre riktade mot den mer högkvalitativa 
delen av marknaden. ”AP IPBox 9900HD 
med två DVB-S2-tunrar, två CI och två 
kortläsare, två SCART-anslutningar och 
naturligtvis PVR är vår toppmodell” De 

två USB-anslutningar som mottaga-
ren är utrustad med gör att den kan 
göras om till en riktig mirakelmaskin. 
Till exempel är det möjligt att ansluta 
en DVB-T-mottagare med USB-anslut-
ning (de som liknar en minnespinne)”, 
föreslår Juraj Masaryk och visar upp en 
USB-anslutning på mottagarens baksida 
och en under en lucka på mottagarens 
framsida. ”På detta sätt är det möj-
ligt att få en trippel- eller till och med 
quattromottagare om så önskas.”

AB IPBox 99HD och 55HD är namnen 
på de två övriga mottagarna från AB 
IPBox med LINUX som operativsys-
tem. Juraj avslöjar en liten hemlighet: 
”Vi kommer att göra SDK (Software 

Så här såg det ut i augusti 2009…

Kontoret för de försäljningsansvariga på AB IPBox.

klara vad han menar. ”Vi upptäckte en 
bug i mjukvaran för en av våra motta-
garserier; den gjorde att bilden på skär-
men frös efter en viss tid, problemet 
kunde bara lösas genom att mottagaren 
startades om”

Det gjorde att mottagaren inte kunde 
släppas till försäljning. ”Vid den tidpunk-
ten hade vi redan en annan mottagare 
i lager med en helt annan mjukvara, 
annars hade vi varit tvungna att sluta 
att skicka ut våra mottagare på markna-
den”. Utan en plan B, kan ett stort pro-
blem som en bug i mjukvaran ruinera 
ett företag. ”Det lärde oss att aldrig 
förlita oss på enbart en lösning”, Juraj 
Masaryk understryker företagets credo 
och hänvisar till grossisten AB-Com som 
de delar lokaler med. ”Tack vare nära 
samarbete med AB-Com så förlitar sig 
till och med våra distributionsprocesser 
på flera ben och behöver då inte förlita 
sig på ett transportsätt.”

Så, vilka produktgrupper erbjuds från 
ett företag som medvetet beslutar sig 
för att ha mer än en produktgrupp? 
Juraj Masaryk har ett övertygande svar: 
”Generellt har vi två produktlinjer. På 
den ena sidan erbjuder vi LINUX-base-
rade mottagare vilka är utvecklade och 
tillverkade av oss själva. På den andra 
sidan erbjuder vi SKD (Semi Knock 
Down) mottagare från tillverkare i Asien 
som gör mottagarna enligt våra speci-
fikationer och där den slutliga monte-
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…och återigen i 2010. Administrationsbyggnaden i två våningar är i förgrunden med lager, leverans och reparationsutrymmen i bakgrunden.

Developer Kit) tillgänglig snart!”. När 
du läser detta i TELE-satellit är den 
redan tillgänglig för nedladdning från 
www.abipbox.com. ”Med SDK kan alla 
mjukvarupulare där ute komponera nya 
mjukvarulösningar och skapa nya funk-
tioner”, säger Juraj Masaryk och tilläg-
ger att en hel del extra mjukvaruplugins 
är tillgängliga på AB IPBoxs hemsida för 
dem som vill ha ännu mer funktioner i 
sin mottagare; internetradio, Youtube, 
väderprognoser och bildvisare är bara 
några av de plugins som kan installe-
ras. ”Om någon av era läsare tror att de 
kan komma upp med en applikation som 
är användbar, kan de ta kontakt med 
oss den kan till och med komma med 
bland vårt nuvarande utbud.”, säger 

Juraj Masaryk. Det är roligt att se att AB 
IPBox är så öppna till idéer från obero-
ende mjukvaruutvecklare.

Även om den nya HD100-serien inte 
är baserad på LINUX som operativ-
system är den lika intressant. ”Serien 
karaktäriseras av värde för pengar 
är gjord för att fungera som en andra 
eller tredje mottagare”, berättar Juraj 
Masaryk. Idén bakom är att i vardags-
rummet väljs en av de vanliga motta-
garmodellerna. För sovrum, barnens 
sovrum eller kök spelar modell eller 
funktioner mindre roll. ”Det finns inget 
behov av att visa upp mottagaren för 
andra i dessa rum, allt som behövs är 
en låda som fungerar och kan gömmas 

bakom TVn”, Juraj ger samtidigt en del 
av förklaringen till varför HD100-serien 
är mindre än en normal mottagare. ”De 
finns tillgängliga för sändningsstandar-
der, från DVB-S2 till DVB-T, DVB-C och 
hela vägen till IPTV”. Om efterfrågan 
finns kommer versioner för ATSC och 
ISDB också att göras.

Det leder oss direkt till nästa fråga: 
Vilken kundkrets riktar sig AB IPBox 
mot? ”Speciellt med HD100-serien riktar 
vi oss mot leverantörsmarknaden”, 
säger Juraj. ”De nya kommande IPTV-
leverantörerna är särskilt intresserade 
av billiga mottagare”, fortsätter Juraj 
och slår också fast att konsumenter av 
IPTV redan använder andra mottagare 

En vy över lagret som delas av 
mottagartillverkaren AB IPBox och 
grossisten AB-COM
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”på ett sätt så att storlek på lådan inte 
spelar någon roll – bara att mindre är 
bättre och det är en av huvudfunktio-
nerna för HD100-serien”.

Det kan komma som en överraskning 
att AB IPBox är ett litet företag trots sin 
imponerande produktserie. ”Totalt är 24 
anställda, 16 jobbar med tillverkning av 
mottagare, fyra är ansvariga för försälj-
ning och fyra andra har hand om den 
tekniska supporten”, berättar Juraj. Om 
intresse finns för att träffa de ansvariga 
på AB IPBox och vill se deras produk-
ter, finns det ett tillfälle att göra det på 
EEBC i Kiev/Ukraina i år eller på ANGA 
i Köln nästa år. ”Naturligtvis använder 
vi också lokala mässor och utställningar 
som en plattform för vårt företag, t.ex. 
INVEX i Tjeckien och HI END i Slovakien. 
Båda kommer att äga rum i november”, 
berättar Juraj Masaryk.

Det visar sig att pratet om att satsa 
brett inte är marknadsföringsspråk. Till 
exempel kan AB IPBox falla tillbaka på 
två olika operativsystem för sina motta-
gare. Sedan är det själva produkterna, 
vilka är tydligt riktade mot olika kunder. 
Även med sin strategi på flera fronter 
lyckas AB IPBox att hålla priserna låga 
och vara tävlingsinriktad, något som 
verkar vara det rätta receptet för fram-
gång.

Bild från reparationsverkstaden. Ifall en 
mottagare går sönder gör AB IPBox alla 
reparationer här.

AB IPBoxs reception: Gruppen för nationell försäljning sitter på bottenvåningen, medans 
övervåningen har exportförsäljning, marknadsföring och ledning.
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Anställda på AP IPBox 
1. Radovan Cifra, försäljningsansvarig
2. Ing. Michal Grežo, ansvarig för 
marknadsföring
3. Svetlana Masaryková, ekonomi
4. Martin Ďurinskŷ, underhållsingenjör
5. Michala Kováčov, ekonomi
6. Juraj Halo, försäljningsansvarig
7. Juraj Bobula, försäljningsansvarig
8. Peter Valo, försäljningsansvarig

1. Komponenterna för SKD (Semi Knock 
Down)-mottagaren sätts samman av AB 
IPBox till den färdiga mottagaren.

2. En medarbetare utför lödningsarbete 
på mottagarens moderkort.

3. Färdiga mottagare väntar på att bli 
inspekterade efter fel.

4. Färdiga för leverans. Allt som saknas 
är bruksanvisning. Bruksavisning för det 
språk dit mottagaren skall skickas läggs 
i till slut.

En 
AB IPBox 
föds:


