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AB IPBox – производител на приемници от Словакия 

AB IPBox
Нов производител на приемници 
от Централна Европа

Преди няколко месеца, наскоро основаната 
компания-производител на приемници AB IPBox, 
се премести в тази нова сграда в гр. Topoľčany, 
Словакия. В същата сграда се помещава и 
дистрибутора на едро AB-COM.

Компанията AB IPBox е основана през 
м.януари 2010 год., което ни караше да 
мислим, че ще трябва да мине известно 
време преди тя да стъпи на краката си и 
да излезе на силно конкурентния пазар 
на приемници. Точно обратното, защото 
AB IPBox разчита на добрите познания 
и техническото know-how на своите 
собственици и служители. Пожелахме да 
научим малко повече за този нов играч 
на пазара и направихме посещение на 
компанията в малкия словашки град 
Topoľčany. В края на краищата, не всеки ден 
се случва нов производител на приемници 
да се появява толкова бързо на пазара.
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Базовият модел на AB IPBox: 9900HD 
притежава два DVB-S2 тунера, два CI 
слота, два четеца на смарт карти, два 
евроскарт конектора и разбира се, PVR 
функция. Очаквайте статия за резултатите 
от тестването на този приемник в едно от 
следващите издания на сп. TELE-satellite.

В новият офис и производствените 
помещения на AB IPBox бяхме посрещнати 
от вече познатите ни лица: управляващ 
директор е Juraj Masaryk, който по-рано 
беше на същата длъжност в дистрибутор-
ската фирма за търговия на едро AB-COM. 
Между другото, AB-COM се помещава в 
същата сграда, затова не бяхме учудени, 
когато Juraj Masaryk ни информира, че 
AB-COM действа като изключителен дис-
трибутор в търговията на едро на прием-
ниците AB-IPBox в Чешката и Словашката 
републики. „Но ние също поддържаме 
връзки и с други изключителни дистри-
бутори,“ добавя Juraj Masaryk, „а именно 
- в Германия, Русия, Украйна, Швейцария 
и най-вече - в Италия.“ Каква неочак-
вана изненада: компания, която е осно-

вана само преди няколко месеца, вече 
има договори с изключителни дистри-
бутори в по-голяма част от Централна и 
Източна Европа. „Освен това, ние рабо-
тим с дилъри и в други страни, като 
Полша, Австрия, страните от балтийския 
и балканския региони,“ продължава Juraj 
Masaryk. 

При поглед върху картата на Европа, 
става очевидно, че Словакия е отлично 
място, позволяващо добра връзка към 
всички страни на Централна и Източна 
Европа. Транспортните разстояния са 
къси, което позволява приемниците да се 
експедират с много голяма ефективност.

Което ни води до големия въпрос: Какво 

толкова специално има в компанията AB 
IPBox, което прави този нов играч толкова 
успешен в тези страни? Juraj Masaryk се 
връща към основите на бизнеса и под-
чертава едно от важните правила, което 
прави бизнесмена успешен: „Никога 
не разчитаме само на едно единствено 
решение, а винаги работим с паралелна 
стратегия.“ Juraj Masaryk не само винаги 
разполага с резервен план Б, той работи 
едновременно с план А и Б. „Опитът ни 
е показал, че никога не можеш изцяло 
да изключиш неочакваните проблеми. 

Управляващият директор на AB IPBox Juraj Masaryk 
(отдясно), представя своя нов приемник AB IPBox 
9900HD на главния редактор на сп. TELE-satellite 
Alexander Wiese. Този модел се предлага с различен 
дизайн на предния панел, което може да се види от 
изложените приемници на рафтoвете.
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нашите спецификации, с краен монтаж, 
извършван в нашия производствен цех 
в Европа.“ Последната фаза има две 
важни предимства: всички приемници 
се подлагат на строги тестове и отгова-
рят на всички европейски изисквания. 
Нещо повече, те се класифицират като 
местни продукти и носят печата „Tested 
in Europe“.

Разбира се, ние в TELE-satellite се инте-
ресувахме преди всичко от производ-
ството на Linux-базирания приемник. „В 
момента, неговото разработване се осъ-
ществява от екип от четири софтуерни 
инженера, които работят най-вече върху 
драйверите за тези приемници,“ обяснява 
Juraj Masaryk. Понастоящем са налични 
три модела, като всички те са насочени 
към по-скъпия пазарен сегмент. „Нашият 
най-добър приемник от тази гама е AB 

IPBox 9900HD Plus с два DVB-S2 тунера, 
два CI слота, два четеца на смарт карти, 
два евроскарт конектора и разбира се, 
PVR функция.“ С двата налични USB 
интерфейса, които също са стандартна 
опция за този приемник, той може да се 
превърне в истинска машина на чудото. 
„Например, ако желаете можете да вклю-
чите флаш памет за DVB-T тунер,“ пред-
лага Juraj Masaryk и ни показва USB 
интерфейс на гърба на приемника и още 
един - под едно капаче на предния панел. 
„По този начин вие разполагате на прак-
тика с троен или дори (ако желаете) - 
четворен приемник.“ 

AB IPBox 99HD и 55HD са имената на 
други два Linux приемника от AB IPBox. 
Juraj продължава своето изложение, като 
ни разкрива нова малка тайна: „Смя-
таме скоро да подготвим за тези серии 

Ето как изглеждаха нещата през 2009 год. ...

Царството на управителите по продажби на AB 
IPBox.

Но дали и кога такива ще се появят, те 
никога не трябва да спират работните 
процеси.“ Juraj Masaryk използва следния 
пример, за да обясни какво иска да каже: 
„Веднъж открихме софтуерен проблем в 
една от нашите производствени линии за 
приемници, който причиняваше засти-
ване на картината върху телевизионния 
екран след определено време. Този про-
блем можеше да бъде решен само с пов-
торно превключване на приемника.“ 

Това означаваше, че тези приемници не 
могат да се пуснат за продажба на пазара. 
„Ако по това време не разполагахме на 
склад с втори вид приемници с изцяло 
друг софтуер, трябваше напълно да пре-
установим снабдяването на пазара с тези 
наши продукти.“ Без наличието на план 
Б, един такъв сериозен софтуерен про-
блем би довел всяка компания до фалит. 
„Това ни научи никога да не разчитаме 
само на едно решение,“ подчертава Juraj 
Masaryk кредото на компанията и посочва 
към дистрибуторската компания AB-COM, 
която се намира в същата сграда. „Бла-
годарение на близките ни взаимоотноше-
ния с AB-COM, дори нашата дистрибуция 
се базира на алтернативни решения и не 
разчитаме единствено само на една про-
дуктова група.“

И така, каква гама продукти може да 
предложи една компания, която предва-
рително е решила да даде много повече 
от една единствена продуктова група? 
Juraj Masaryk има много убедителен отго-
вор: „Най-общо казано, разполагаме с две 
продуктови линии. От една страна пред-
лагаме Linux-базирани приемници, които 
се разработват и произвеждат от нас. От 
друга страна предлагаме SKD (semi knock 
down) приемници, аутсорсвани от азиат-
ски доставчици, но произвеждани според 
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... и една година по-късно. Двуетажната административна се вижда на преден план, а отзад са складовете и помещенията за изпращане на 
пратките и ремонт на приемниците.

комплекта SDK (Software Developer Kit)!“ 
Когато четете настоящия брой на сп. 
TELE-satellite той вече ще бъде готов за 
изтегляне от уеб сайта на AB IPBox www.
abipbox.com. „Със SDK, всички софтуерни 
играчи ще могат да създават нови соф-
туерни решения и креативни функции,“ 
казва Juraj Masaryk и добавя, че една 
цяла гама от допълнителни софтуерни 
plugins ще бъдат достъпни от този уеб 
сайт на AB IPBox за тези, които искат да 
разполагат с повече функции за техните 
приемници. Интернет Радио,  YouTube, 
метеорологични прогнози или приложе-
ния за разглеждане на снимки са само 
някои от тези plugins, които могат да 
бъдат инсталирани. „Ако някои от вашите 
читатели смятат, че притежават някое 
стойностно приложение, те могат безпро-
блемно да се свържат с нас и ние бихме 
могли да го добавим към нашата, вече 

съществуваща гама от програми,“ казва 
Juraj Masaryk. Много обнадеждаващо е да 
чуем, че компанията AB IPBox е отворена 
към идеи, подавани от независими софту-
ерни разработчици.

Въпреки че новата HD100 серия е също 
базирана върху операционната система 
Linux, тя е също така много интересна. 
„Тази серия се характеризира с добрата 
си цена и е предназначена при използ-
ване на втори или дори трети приемник,“ 
обяснява Juraj Masaryk. Идеята тук е, че 
за дневната обикновено се избира един 
основен марков сателитен приемник, 
докато търговската марка и функциите 
не играят съществена (дори никаква) 
роля при използване на приемник в спал-
нята, детската стая или кухнята. „Не е 
необходимо да показваш какъв прием-
ник имаш в тези второстепенни стаи; 

това, което трябва да имаш там е прием-
ник, който работи добре и може да бъде 
скрит зад телевизора,“ заявява Juraj и в 
същото време отбелязва ниската цена на 
приемниците от  HD100 серията. „Те са 
налични за всички излъчващи стандарти, 
от DVB-S2 до DVB-T, DVB-C, чак до IPTV.“ 
Ако търсенето е достатъчно голямо, ком-
панията AB IPBox смята да предложи тази 
серия приемници и за стандартите ATSC 
и ISDB-T.

Което ни води до следващия въпрос: 
Към кой клиентски сегмент е насочена 
компанията AB IPBox? „Специално със 
серията HD100 приемници ние съвсем 
ясно се фокусираме върху пазара на 
доставчици на програми, “ казва Juraj. 
„Новите IPTV доставчици се интересуват 
предимно от приемници с ниски цени,“ 
продължава Juraj Masaryk и заявява също, 

Поглед към складовото 
помещение, което се използва 
едновременно от компанията-
производител (AB IPBox) и 
дистрибуторът на едро (AB-COM).
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че крайните клиенти на IPTV в повечето 
случаи вече използват други приемници. 
„В този случай ‘размерът няма значение’ 
– само, че тук колкото той е по-малък, 
толкова е по-добре, и това именно е една 
от основните функции на HD100 серията.“

Може да ви учуди, но AB IPBox е много 
малка по състав компания, въпреки ней-
ната обширна продуктова гама. “Имаме 
общо 24 служители,” казва Juraj Masaryk. 
“16 от тях работят в производството на 
приемници, четирима отговарят за про-
дажбите, а останалите се грижат да тех-
ническата поддръжка.” Ако желаете да 
се срещнете лично с представителите на 
компанията AB IPBox и да се запознаете 
с техните продукти, може да ги посетите 
тази година на търговското изложение 
EEBC в Киев, Украйна или следващата - 
на ANGA в Кьолн, Германия. “Разбира се, 
ние участваме и на по-малки панаири 
и изложения, на които даваме трибуна 
на нашата компания. Такива са INVEX в 
Чешката република и HI END в Словакия, 
които ще се проведат през м.ноември 
тази година,” добавя Juraj Masaryk.

Може да се отбележи, че всичко казано 
до тук от тях не са само реклами, насо-
чени към пазара. От една страна, за да 
бъде по-гъвкава компанията AB IPBox 
предлага две операционни системи в 
своите приемници. От друга - това са ней-
ните продукти, които определено са насо-
чени към различните пазарни сегменти. 
Дори и с тази своя многостранна страте-
гия, AB IPBox успява да поддържа ниски 
цени и да остане силно конкурентна на 
пазара, което изглежда е точната рецепта 
за успеха.

Поглед към цеха за ремонти. В случай, 
че някой приемник покаже неизправност, 
компанията AB IPBox извършва всички 
ремонти на място.

Приемната зала на AB IPBox: Екипът по продажби за вътрешността на страната работи на приземния 
етаж, а на първия етаж са разположени стаите на екипа за експорт, отдела за маркетинг и управлението.
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Служители на компанията AB IPBox 
1. Radovan Cifra – управител по продажбите
2. Ing. Michal Grežo – управител на отдел “Маркетинг”
3. Svetlana Masaryková - счетоводител
4. Martin Ďurisnký – сервизен инженер
5. Michala Kováčová - счетоводител
6. Juraj Halo – управител на отдел “Продажби”
7. Juraj Bobula – управител на отдел “Продажби”
8. Peter Valo – управител на отдел “Продажби”

1. SDK (semi knock down) 
компонентите за приемника се 
инсталират от служителите на 
компанията AB IPBox, за да се 
направи крайния продукт.

2. Една от служителките на 
компанията извършва някои спойки 
по дънната платка на приемника.

3. Готовите приемници очакват 
последните проверки.

4. Готови за изпращане: Все още 
не са добавени ръководствата за 
потребителя, които са налични на 
съответните езици за различните 
пазари.

Създаване 
на AB IPBox 
приемник:


