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Alıcı Üreticisi AB IPBox, Slovakya 

AB IPBox
Orta Avrupa’da Yeni Bir Üretici

Yeni kurulan alıcı üreticisi AB IPBox, birkaç ay önce 
Slovakya’nın Topoľčany şehrindeki bu yeni binaya 
taşınmış. Aynı binada toptancı AB-COM’da faaliyet 
gösteriyor.

AB IPBox, henüz 2010 Ocak ayında  
kuruldu. Çoğu kişi, yüksek rekabetin 
sürdüğü uydu alıcısı pazarında bunun 
ayağını yere basmak için bile yeterli bir 
zaman olmadığını düşünebilir. Ama, AB 
IPBox kurucularının ve çalışanlarının bu 
konudaki bilgi ve uzmanlığına güveniyor. 
Siz de takdir edersiniz ki uydu alıcısı 
pazarına her gün yeni firmalar katılmadığı 
için bu durum ilgimizi çekti ve pazarın 
bu yeni oyuncusu hakkında daha fazla 
bilgi almak için küçük Slovak kasabası 
Topoľčany’de kendilerini ziyaret ettik.  
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AB IPBox’s top-of-the-range model: The 
9900HD boasts two DVB-S2 tuners, two 
CI slots, two smartcard readers, two scart 
euroconnectors and of course PVR. A test report 
for this box is scheduled for one of the coming 
issues of TELE-satellite.

AB IPBox’ın üretim tesislerindeki 
yeni ofisinde bizi tanıdık yüzler kar-
şıladı. İdari işlerden sorumlu müdür  
Juraj Masaryk, AB-COM’un toptan 
satışlarını yönetirken de aynı mevki-
deydi.  Bu arada söyleyelim,  AB-COM  
da aynı binada ve bu nedenle  Juraj 
Masaryk bize AB-COM’un şu anda  
AB-IPBox için Çek ve Slovak cumhu-
riyetlerinde özel dağıtımcısı olduğunu 
söylediğinde hiç şaşırmadık. “Tabii 
başka dağıtımcılarla da işbirliği yapı-
yoruz,” diye ekliyor  Juraj Masaryk, 
“Almanya, Rusya, Ukrayna, İsviçre 
ve en çok da İtalya ile ortaklıklarımız 
var.”  Gerçekten şaşırtıcı bir durum: 
daha birkaç ay önce kurulmuş bir 

şirketin Orta ve Doğu Avrupa’nın 
çoğunda özel dağıtım anlaşmaları var. 
“Bunların dışında, Baltık ülkelerinde 
de mesela Polonya ve diğer Balkan 
ülkeleri ve tabii ki Avusturya ile de 
bağlantılarımız var,” diye sözlerine 
devam ediyor  Juraj Masaryk. 

Avrupa haritasına baktığınızda 
Slovakya’nın tüm Orta ve Doğu 
Avrupa’ya satış yapmak için aslında 
mükemmel bir nokta olduğunu çok 
açık görüyorsunuz. Sevkıyat güzer-
gahları çok kısa ve alıcılar çok kısa 
sürelerde teslim edilebiliyor.  

Bu da bizi asıl soruya getiriyor: 

AB IPBox’ı tüm bu ülkelerde bu 
kadar başarılı kılan şey nedir?  Juraj 
Masaryk, en başından başlıyor ve 
başarılı her işadamının en önemli ilke-
lerinden birini açıklıyor: “Hiçbir zaman 
tek bir seçeneğe bağlı olmayan sağlam 
bir strateji izleriz.” Juraj Masaryk, 
her zaman elinin altında bir B planı 
bulundurmakla kalmıyor, A ve B planı 
üzerinde aynı anda çalışıyor. “Dene-
yimlerimiz gösteriyor ki hiçbir zaman 

AB IPBox’ın müdürü Juraj Masaryk (sağda) yeni 
AB IPBox 9900HD alıcıyı TELE-satellite genel yayın 
yönetmeni Alexander Wiese’ye gösteriyor. Bu model, 
resimlerde de gördüğünüz gibi değişik ön panel 
tasarımlarıyla üretiliyor.
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belirlediğimiz şekilde ısmarladığı-
mız ve bu nedenle son montajını da 
Avrupa’daki üretim tesislerinde ger-
çekleştirdiğimiz SKD kutular”   Son 
montajın Avrupa’da yapılmasının iki 
önemli avantajı var: Tüm kutular 
zorlu testlerden geçirilerek Avrupa 
şartnamelerine uygunluğu sağlanır 
ve “Tested in Europe” mührü basıldığı 
için ithal değil yerli ürün olarak kabul 
edilirler.  

TELE-satellite dergisi olarak en çok 
Linux tabanlı uydu alıcıları grubu ile 
ilgileniyoruz. “Bir yazılım mühendisi 
ekibimiz şu anda bu grup üzerinde 
ve özellikle de bu alıcıların sürücüleri 
üzerinde çalışıyor.” Juraj Masaryk, bu 
grupta üç modelin olduğunu söylüyor. 

Bu modellerin hepsi üst grup ürünler. 
“AB IPBox 9900HD Plus, iki  DVB-S2 
tuneri, iki CI yuvası, iki smartkart 
okuyucusu, iki scart avrokonektör ve 
tabii ki PVR ile en üst alıcı modelimiz.” 
Tüm bunlara ilave iki USB arabirimi ile 
bu kutu gerçekten harika bir makineye 
dönüştürülebilir. “Örneğin, bir DVB-T 
tuner çubuğu takabilirsiniz,” diyor 
Juraj Masaryk bize arka paneldeki ve 
önde itmeli bir kapakçığın altına giz-
lenmiş ikinci USB bağlantısını göste-
rirken. “Bu şekilde üçlü hatta dörtlü 
bir uydu alıcısı elde edersiniz.”  

AB IPBox 99HD ve 55HD Linux 
tabanlı diğer iki  AB IPBox uydu alıcı 
modelleri. Juraj başka bir sırrını 
daha açarak devam ediyor; “bu seri 

Ağustos 2009’da böyleydi…

AB IPBox satış sorumlularının mekanı.

beklenmedik problemler çıkmasını 
tam olarak engellemek mümkün 
değil; ama böyle bir durumla karşı-
laştığınızda bile operasyonel işlemler 
asla durmadan devam etmeli.” Juraj 
Masaryk, bu sözleriyle tam olarak ne 
demek istediğini şu örnekle açıklıyor: 
“Bir defasında, bir alıcı modelimizde, 
cihaz açıldıktan bir süre sonra televiz-
yonda görüntünün donmasına neden 
olan bir yazılım hatası keşfettik. Bu 
problemi çözmenin tek yolu; alıcıyı 
sıfırlamaktı.”  

Yani, ürünün satışa sunulması 
mümkün değildi. “O sırada depoları-
mızda tamamen farklı bir yazılım kul-
lanan ikinci bir alıcı modelimiz vardı 
ve onu piyasaya sürdük; yoksa pazara 
mal sevkıyatını durdurmak zorunda 
kalacaktık.” Yedek bir planınız olma-
dığında, yazılım problemi gibi basit bir 
sorun şirketin başına büyük felaketler 
getirebilir. Juraj Masaryk, şirketin bu 
ilkesinin önemini vurguladıktan sonra 
aynı binayı paylaştıkları AB-COM’u 
da anmadan geçmiyor.  “AB-COM ile 
yakın işbirliğimiz sayesinde dağıtım 
süreçlerimiz de iki temel direk üze-
rinde yükseliyor ve asla tek bir ürün 
grubu ile sınırlı kalmıyoruz.  

Peki, ürün çeşitliliğine böylesine 
önem veren firmanın ürün yelpaze-
sinde neler var acaba? Juraj Masaryk, 
tatminkar bir yanıt veriyor: “Genel 
olarak üretimde iki modelimiz olur. 
Bir yanda kendi üretimimiz olan kendi 
geliştirdiğimiz Linux tabanlı alıcılar; 
diğer tarafta Asya’lı üreticilere kendi 
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…2010’da yine aynı yerdeyiz. İki katlı idare binası önde, depo, yükleme ve tamir binaları ise arkada yer alıyor.

için kısa süre sonra bir SDK (Yazılım 
Geliştirme Kiti) yayınlayacağız!” siz 
TELE-satellite’de bu yazıyı okuduğu-
nuz sırada bu SDK, AB IPBox’ın www.
abipbox.com adresindeki web site-
sinde indirilmeye hazır hale gelmiş 
olacaktır büyü ihtimalle. Jurai, “Yeni 
SDK ile tüm yazılım geliştiriciler iste-
dikleri kadar uygulama geliştirip bu 
alıcıya yeni özellikler katabilirler” diye 
ekliyor. Internet radyosu, YouTube, 
hava durumu veya fotoğraf albümü 
gibi uygulamalar gibi pek çok şeyle 
uydu alıcısının fonksiyonlarını her 
zaman genişletmek mümkün. “Oku-
yucularımızdan biri iyi bir uygulama 
fikri varsa bizimle doğrudan temasa 
geçebilir ve hatta bu yeni uygulamayı 
standart yazılımın bir parçası haline 

bile getirebiliriz” diye ekliyor Juraj 
Masaryk. AB IPBox’ın bağımsız yazı-
lım geliştiricilerinin fikirlerine açık 
olması çok hoş. 

Yeni  HD100 serisi Linux tabanlı ve 
aynı derece de ilgi çekici. “Bu seri 
ucuzluğu ile öne çıkıyor ve ikinci veya 
üçüncü uydu alıcısı olarak kullanıl-
maları amaçlanıyor.” Juraj Masaryk, 
bunların altındaki temel fikrin oturma 
odasındaki uydu alıcısının yeni ve 
zengin özelliklere sahip olmasının 
önemli olmasına karşın, yatak odası, 
mutfak veya çocuk odasındaki alıcı-
nın daha temel fonksiyonlara sahip 
olmasının yeterli sayılması olduğunu 
anlatıyor. “Diğer odalarda alıcının 
görünmesine bile gerek yok, televiz-

yonun arkasına gizlenmiş bir kutu bile 
işinizi görür.” Juraj, bu sözlerle HD100 
serisinin küçük boyutlarına dikkat 
çekiyor. “Bu seride de DVB-S2’den 
DVB-T, DVB-C ve IPTV’ye kadar tüm 
yayın standartlarını destekleyen 
modeller mevcut.” Yeterli talep gelirse 
AB-IPBox ATSC ve ISDB-T yayınlar 
için de modeller çıkarmayı planlıyor.  

Bu da bizi doğruca sonraki soruya 
getiriyor: AB IPBox’un hedef müşteri 
kitlesi nedir? “HD100 serisi kutula-
rımızla, yayıncılara hitap ediyoruz,” 
diyor Juraj, “yeni IPTV yayıncıları özel-
likle düşük fiyatlı alıcılarla ilgililer.” 
Ayrıca IPTV müşterilerinin genellikle 
zaten diğer alıcılara da sahip olduk-
larını söylüyor. “Böyle olunca, hacim 

Üretici AB IPBox ve dağıtımcı 
AB-COM tarafından ortak kullanılan 
depodan bir görünüm.
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önem kazanıyor –ne kadar küçük 
olursa o kadar iyi- ve bu da HD100 
serisinin temel özelliklerinden birisi.”  

Bu geniş ürün yelpazesine rağmen 
AB-IPBox’ın son derece derli toplu 
bir yer olması insanı biraz şaşırtıyor. 
“Juraj Masaryk, “toplam 24 elamanı-
mız var” diyor. “bunlardan 16’sı alıcı 
üretiminde çalışıyor, dördü satış-
lardan sorumlu ve diğer dört kişi de 
teknik destek hizmeti veriyor.” AB 
IPBox yetkilileriyle kişisel olarak 
tanışmak ve ürünlerini daha yakından 
görmek isterseniz, bu yıl Ukrayna’nın 
Kiev kentinde yapılacak EEBC ve gele-
cek yıl Almanya Köln’de yapılacak 
olan  ANGA fuarında kendileriyle tanı-
şabilirsiniz. “Doğal olarak, yerel fuar 
ve sergileri de şirketimiz için tanıtım 
fırsatları olarak görüyoruz. Örneğin 
Kasım ayı içinde Çek Cumhuriyeti’nde 
INVEX  ve Slovakya’da HI END fuar-
larına katılacağız,” diye ekliyor  Juraj 
Masaryk adds.

Çok açık görülüyor ki tüm bu çeşit-
lilik meselesi basit bir pazarlama 
stratejisinin çok ötesinde. En başta, 
AB IPBox esnekliğini artırmak için 
iki değişik işletim sistemi kullanıyor. 
Sonra  farklı hedef pazarlarıyla farklı 
ürün modelleri geliyor. Çok yönlü bu 
stratejiye rağmen AB IPBox, fiyatla-
rını düşük tutmayı ve rekabet gücünü 
korumayı başarmış. Görüldüğü kada-
rıyla onları başarı reçetesi de bu.

Tamir bölümden bir görünüm. Bir alıcı 
bozulduğunda AB IPBox tüm tamirleri burada 
yapıyor.

AB IPBox kabul salonu: ulusal satış ekibi zemin katında çalışırken ihracat ekibi ikinci katta, 
pazarlama ekibi ve idari personelle birlikte çalışıyor.
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AB IPBox Personeli 
1. Radovan Cifra, Satış sorumlusu
2. Ing. Michal Grežo, Pazarlama sorumlusu
3. Svetlana Masaryková, Muhasebeci
4. Martin Ďurisnký, Servis mühendisi
5. Michala Kováčová, Muhasebeci
6. Juraj Halo, Satış Sorumlusu
7. Juraj Bobula, Satış Sorumlusu
8. Peter Valo,  Satış Sorumlusu

1. SDK alıcı parçaları AB IPBox 
tarafından montaj edilerek son haline 
getiriliyor.

2. Bir kadın çalışan alıcının anakartı 
üzerinde biraz lehimleme yapıyor. 

3. Bitmiş alıcılar son kontrol için 
bekliyor.

4. Sevkıyata hazır: Burada eksik olan 
tek şey kullanıcı kitapçığı. O da gideceği 
yere göre ekleniyor. 

Bir 
AB IPBox 
Alıcının Doğumu:


