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شركة تصنيع جهاز استقبال ABIPBOX  ، سلوفكيا 

AB IPBox
شركة تصنيع جديدة في اروبا الوسطى 

قبل بضعة اشهر انتقلت شركة  AB IPBOX  لتصنيع اجهزة 
االستقبال المنشأة حديثا الى هذا المبنى الجديد في توبولكانى 

في سلوفاكيا .

تم انشاء شركة AB IPBOX  في ينايرعام 2010 ، وبذلك 
قد تعتقد انها ستحتاج لبعض الوقت للحصول على موطئ قدم 
 AB في سوق تنافسية للغاية . لكن على العكس فان شركة
IPBOX  تعتمد على الخبرات و الدرايةالتقنية الصحابها و 
للموظفين. اردنا معرفة المزيد عن هذا الالعب الجديد و قمنا 
بزيارة الشركة في المدينة السلوفاكية الصغيرة توبو لكانى . 
فعلى اية حال فان هذا ال يحدث كل يوم ان يدخل ناشئ جديد 

ملعب اجهزة االستقبال .  

    تمت تحيتنا من وجوه مألوفة في المكتب الجديد و اماكن تصنيع جهاز 
اعتاد على شغل  لقد   ، المسؤول هو يوراي مازاريك  المدير   ،   AB IPBOX
 AB تقع  بالمناسبة   .   AB – COM بالجملة  التوزيع  المنصب لشركة  نفس 
COM –  في نفس المبنى و بهذا ليس مفاجأة عندما اخبرنا يوراي مازاريك 
بان AB – COM  تعمل كموزع حصري بالجملة لجهاز AB IPBOX  في 
جمهوريات التشيك و سلوفاكيا .  و اضاف يوراي مازاريك اننا مع ذلك نتعامل 
مع موزعين حصريين اخرين و باالخص في المانيا ، روسيا ، اوكرانيا ، سويسرا 
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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  يوراي مازاريك ) يمين  ( المدير االداري لشركة
  AB IPBOX 9900 HD  يقدم الجهاز الجديد  IPBOX
للمحرر المسؤول في مجلة تيلي ستاليت اليكساندر وايز . 

يأتي هذا النموذج المعين بتصاميم واجهة امامية مختلفة ، و 
التى يمكن رؤيتها على رف العرض . 

سلوفاكيا هى في موقع رائع لتقديم خدمات لجميع 
اهل اروبا الوسطى و الشرقية . طرق النقل قصيرة 
بفعالية  االستقبال  اجهزة  شحن  يمكن  بحيث  جدا 

عالية للغاية .  

الشيئ  هو  ما  الكبير,  السؤال  الى  هذا  يقودنا 
الذي  و    AB IPBOX شركة  حول  الخصوصي 
جعل هذا الالعب الجديد ناجحا جدا في جميع هذه 
الدول ؟ يعود يوراي مازاريك لالساسيات و يسلط 
 . ناجح  القواعد الي رجل اعمال  احد  الضوء على 
نحن ال نعتمد على حلول مفردة و لكننا دائما نتبع 
مازاريك  يوراي  يكتفي  م  ل  . التزامن  استراتيجية 
و  وقت  الي  جاهزة  جعبته  في  بديلة  خطة  بوجود 

االحتياطية  و  الرئيسية  الخطة  على  يعمل  لكنه 
ال  انه  التجربة  نا  ل اثبتت  قد  و   ، الوقت  نفس  في 
و  تماما  متوقعة  الغير  المشاكل  استبعاد  يمكنك 
لكن اذا حدثت و عندما تحدث يجب ان ال تتوقف 
عن العمليات التشغيلية ، يستخدم يوراي مازاريك 
عندما   . بهذا  يعنيه  ما  لتوضيح  تالي  ال المثال 
اجهزة  خطوط  احد  في    برمجي  خلل  نكتشف 
االستقبال لدينا ، و التي سببت تجمد الصورة على 
تلفاز في بعض االحيان . فان هذه المشكلة  شاشة ال
جهاز  اعادة ضبط  طريق  عن  حلها  يتم  ان  يمكن 

االستقبال . 

 . لبيع  ل المنتجات  طرح  اليمكن  انه  ذلك  يعني 

مفاجأ غير  لها من  يا   "  . يا  ايطال قبل كل شيئ  و 
اصبح  اشهر  عدة  منذ  انشاؤها  تم  شركة   ، متوقعة 
دول  من  العديد  في  توزيع حصرية  ترتيبات  لديها 
فاننا  الى ذلك  الشرقية . اضافة  الوسطى و  اوروبا 
نعمل مع تجار في دول اخرى مثل واليات البلطيق 
بلقان و كذلك النمسا ."  هذا ما  ، بولندا ، و دول ال

تحدث به يوراي .

اذا نظرتم الى خارطة الوروبا يصبح واضحا ان 
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هذا ما كانت تبدو عليه في اغسطس 2009

  ABIPBOX حقيقة مديري مبيعات

ثاني  استقبال  جهاز  لدينا  كان  الوقت  نفس  في   "
في المخزن مع برنامج تشغيلي مختلف تماما . و 
بمنتجاتنا  السوق  تزويد  وقف  ينا  عل سيتوجب  اال 
كبيرة  بديلة مشكلة  في حالة عدم وجود خطة   "  .
مثل الخلل في البرنامج التشغيلي ممكن ان تتسبب 
االعتماد  عدم  هذا  علمنا  لقد   . الشركة  تدمير  في 
على  مازاريك  يوراي  يؤكد   . فقط  واحد  حل  على 
الجملة  توزيعات  ان  الى  يشير  و  الشركة  عقيدة 
و   . المبنى  نفس  تتقاسم   AB –COM في شركة 
  AB –COM شركة  مع  لتعاون  ل وبفضل  اضاف 
فان عمليات التوزيع لدينا تقوم على ركيزتين و ال 

تعتمد على مجموعة انتاج واحدة . 

شركة  من  المعروض  االنتاج  معدل  هو  ما  اذا 
تقرر عمدا تقديم اكثر من مجرد منتج واحد ؟ ادى 

عام  بشكل  لدينا   ، مقنعة  اجابة  مازاريك  يوراي 
خطى انتاج ، فمن ناحية نقدم اجهزة استقبال تعمل 
نا .و من  بل بنظام لينوكس و التي يتم تطويرها من ق
ناحية اخرى فاننا نقدم اجهزة SDK  المقدمة من 
مزودين اسيوين يقومون بانتاجها حسب مواصفاتنا 
قاعات  في  لها  النهئي  التجميع  يكون  التي  و 
التجميع  عملية   . اروبا  في  بنا  الخاصة  التصنيع 
النهائي في اروبا لها ميزتين هامتين ،حيث تخضع 
جميع االجهزة الختبارات صارمة لتوافي المتطلبات 
كمنتجات  تصنف  انها  ذلك  من  اكثر  و  االوروبية 

محلية و تحصل على ختم " اختبرت في اروبا " 

في  اكثر  مهتمين  تيلي ستاليت  مجلة  في  نحن 
 . لينوكس  بنظام  العاملة  االستقبال  اجهزة  خط 
البرمجيات على  مهندسين  من  اربعة  يا  حال يعمل 

اجهزة  تشغيل  برامج  على  خاصة   . الخط  هذا 
االستقبال . " يوضح يوراي مازاريك . يتوفر االن 
المرتفع  للسوق  . جميعهم موجهين  نماذج  ثالثة 
." ان جهازAB IPBOX 9900HD    بموالفين 
نفاذ  وحدتي   ،   DVB –S2 ثاني  ال الجيل  من 
توصيل  منفذي   ، ذكية  كروت  قارئ   ، مشروط 
سكارت اوروبيين و بالطبع مسجل فيديو شخصي 
. هذا الجهاز من بين افضل االجهزة لدينا ." مع 
وجود منفذي يو اس بي USB  و التي تعتبر ميزة 
الة  الى  يتحول  ان  الجهاز  لهذا  يمكن   . اساسية 
معجزة حقيقية . فعلى سبيل المثال ، قد ترغب في 
يقترح يوراي   ، توصيل موالف بث رقمي ارضي 
  USB بي  اس  يو  منفذ  نا  ل يعرض  و  مازاريك 
على الجهة الخلفيةو منفذ اخر خلف غطاء على 
لديك  يصبح  الطريقة  بهذه   . االمامية  الواجهة 
اذا كنت ترغب  و  الموالف  ثالثي  استقبال  جهاز 

يمكن أن يكون جهاز استقبال رباعي . 

هى     AB IPBOX 99HD 55HD ان 
تسميات اخرى لجهازي استقبال اخرين يعمالن 
   AB IPBOX بنظام لينوكس مقدمان من شركة
شيئ  عن  الكشف  خالل  من  يوراي  يواصل   .
توفير حزمة تطوير  ، سنعمل على  اخر صغير 
 . قريبا  السلسلة  لهذه   )   SDK  ( البرمجيات 
العدد من مجلة  فيه هذا  تقرأ  الذي  الوقت  بحلول 
متوفرة  الحزمة  تكون  ان  يجب  ستاليت  تيلي 
 AB شركة  في  االلكتروني  الموقع  من  للتحميل 
   WWW.abipbox.com هو  و  اال    IPBOX
 )   SDK  ( البرمجيات  تطوير  حزمة  بوجود  و 
وستكون  لالصالح  مجانية  البرامج  كل  تكون 
يوراي  يقول   "  . مبتكرة  ميزات  و  جديدة  برامج 
مجموعة  هناك  ستكون  انه  يضيف  و  مازاريك 



■

■

87www.TELE-satellite.com   —   08-09/2010   —  TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

مرة اخرى في عام 2010. مبنى االدارة المكون من طابقين يمكن رؤيته في المقدمة مرافق مع مستودع ، ومكان ارسال و اصالح في الخلفية . 

للمستودع الذي يستخدم بشكل مشترك 
  AB IPBOX من قبل الشركة المصنعة

   AB – COM  و موزع الجملة

متوفرة  ستكون  البرنامج  ملحقات  من  اضافية 
للذين يرغبون    AB IPBOX على موقع شركة 
بالمزيد من المميزات لجهازهم . راديو االنترنت 
، يوتيوب ، توقعات الطقس او مستعرض الصور 
 . تثبتها  يمكن  التي  الملحقات  بعض  مجرد  هى 
اذا كان اي من قرائكم يعتقد انهم توصلوا لتطبيق 
من  يمكن  و  بنا  لالتصال  الحرية  فلهم  مجدي 
جانبنا ان نقرر اضافته الى مجموعتنا الموجودة 
ان  رؤية  المنعش  من   ، مازاريك  يوراي  يقول   .
AB IPBO  مستعدة لتقبل االفكار من مطوري 

برمجيات مستقلين . 

في حين ان السلسلة الجديدة HD100  تستند 
لالهتمام  مثيرة  فهي  لينوكس  تشغيل  نظام  على 
، و  المال  مقابل  بالقيمة  السلسلة  هذه  تتميز    .

او  ثانية  استقبال  كأجهزة  لالستخدام  مخصصة 
خلف  الفكرة   . مازاريك  يوراي  يوضح    ، ثالثة 
اختيار  يمكن  المعيشة  لغرفة  بالنسبة  انه  ذلك 
احد االجهزة العادية  كجهاز استقبال فضائي في 
حين الخصائص و العالمات التجارية تلعب دروا 
في غرفة  استخدامها  عند  لها  درو  او ال  صغيرا 
ال   . المطبخ  في  حتى  او  االطفال  غرفة   ، النوم 
في  بك  الخاص  االستقبال  جهاز  الظهار  تحتاج 
جهاز  هو  تحتاجه  ما  كل   ، ثانوية  ال الغرف  هذه 
تلفاز .يعبر يوراي  ال يعمل و يمكن اخفاؤه خلف 
للحجم الصغير لسلسلة  الوقت  يلمح في نفس  و 

.  HD100 اجهزة استقبال

من  البث  معايير  لجميع  متوفرة  انها  اضاف 
الصناعية  االقمار  عبر  الرقمي  ثاني  ال الجيل 

 DVB – الى البث الرقمي االرضي  DVB – S2
T  البث الرقمي عبر الكوابل DVB – C   و على 
تلفزيوني عبر االنترنت IP TV  . و اذا تم  البث ال
  AB IPBOX تبرير هذا حسب الطلب فان شركة
ستقدم هذه السلسلة من اجهزة االستقبال النظمة  

 .  ATSC  و  ISDB – T

تالي : ما هى فئة الزبائن  يقودنا هذا للسؤال ال
المؤكد  من  ؟    ABIPBOX قبل  من  المستهدفة 
سوق  على  نركز    HD100 اجهزة  بسلسلة  اننا 
المزودين ، يقول يوراي ،  ان مزودي خدمة البث 
تلفزيوني عبر االنترنت القائمين و الجدد مهتمين  ال
منخفضة  استقبال  باجهزة  الخصوص  وجه  على 
السعر ، يواصل يوراي مازاريك و يوضح ايضا ان 
تلفزيوني عبر االنترنت في معظم  عمالء البث ال
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منظر لورشة التصليح . في حال وجود عطل تقوم 
AB IPBOX  باجراء جميع التصليحات هنا .

منطقة استقبال ل AB IPBOX  : يعمل الفريق الوطني للمبيعات في الطابق االرضي بينما يتواجد في الدور االول 
فريق مبيعات التصدير و قسم التسويق .

االحاالت يستخدمون بالفعل اجهزة استقبال اخرى 
.  في هذه الحالة ال يهم الحجم – اال ان االصغر 
هناهو االفضل ، و هذا بالضبط هو احد السمات 

. HD100 الرئيسية لسلسلة

  AB IPBOX قد يكون من المفاجئ ان شركة 
معدل  من  الرغم  على  جدا  هزيلة  شركة  هى 
يعملون  موظف   24 اجمالي   . الشامل  انتاجها 
موظف   16 هي،  االرقام  مازاريك.  يوراي  لدى   ،
 4  ، االستقبال  اجهزة  تصنيع  في  يعملون 
مسؤولون عن المبيعات ، و يهتم 9 اخرين بالدعم 
التقني . اذا كنت ترغب في االجتماع بالمسؤولين 
جميع  في  البحث  و  ABIPBOX  شخصيا  في 
منتجاتهم قد تحتاج لزيارة معرض EEBC   في 
  ANGA كييف / اوكرانيا هذا العام او معرض انغا
في كولونيا / المانيا العام المقبل و بالطبع فاننا 
 ، . منصات شركتنا  المحلية  المعارض  نستخدم 
مثل " انفيكس Invex  في جمهورية التشيك و 
هاي ايند HI end  في سلوفاكيا . كالهما سيعقد 

في نوفمبر يضيف يوراي مازاريك . 

نا ان كل هذا الحديث المتنوع ليس مجرد   تبين ل
  AB IPBOX  ثرثرة للتسويق لشيئ واحد ، تعتمد
على نظامي تشغيل مختلفين للمزيد من المرونة 
تستهدف  التى  و   ، نفسها  المنتجات  هناك  ثم   .
بشكل واضح مختلف قطاعات السوق – حتى مع 
هذه االستراتيجية المتعددة االوجه تستطيع شركة  
بقاء  AB IPBOX  ابقاء االسعار منخفضة و ال
قادرة على المنافسة . و هذا يبدو وصفة صحيحة 

للنجاح . 
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: AB IPBOX موظفي

-1 رادوفان سيفرا ، مدير المبيعات 
-2 مايكل اقريزو ، مدير التسويق 

-3 اسفيت النا مسارى كوفا ،  
محاسب  

-4 مارتن دوري سنكي ، مهندس 
الصيانة . 

-5 مايكل كوفاكوفا , محاسب
-6 يوراي هالو , مدسر مبيعات
-7 يوراي بوبوال , مدير مبيعات

-8 بيتر بالو , مدير مبيعات

 SDK 1 يتم تجميع مكونات جهاز اشتقبال
من قبل  AB IPBOX  لتصميم جهاز 

االستقبال النهائي.

2 موظفة من الطاقم تقوم ببعض اللحام 
على الدارة الرئيسية للجهاز

3 جهاز استقبال منتهي ينتظر االختبار 
النهائي

4 جاهز لالرسال : كل ما هو متبقي هو 
اضافة دليل المستخدم والذي تتم اضافته 

بالغات المطلوبة لالسواق المختلفة

 AB  ميالد جهاز استقبال
IPBOX


