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Výrobce přijímačů AB IPBox, Slovensko 

AB IPBox
Nový výrobce ve střední Evropě

Před několika měsíci nově založený výrobce přijímačů  
AB IPBox se nastěhoval do této nové budovy ve 
slovenských Topoľčanech. Ve stejné budově také sídlí 
velkoobchodní distributor AB-COM.

Společnost AB IPBox byla založena teprve 
v lednu 2010, což vás může přivést na 
myšlenku, že ještě nějakou dobu potrvá 
její usazení na ostře konkurenčním trhu. 
Naopak,  AB IPBox staví na zkušenostech 
a technickém know-how svých 
zaměstnanců a majitelů. Chtěli jsme 
se o tomto novém hráči dozvědět více 
a navštívili jsme jej v sídle společnosti, 
v malém slovenském městě zvaném 
Topoľčany. Nakonec, nestává se denně, že 
na trh vstoupí nový výrobce přijímačů.
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Špičkový model  AB IPBox: 9900HD se chlubí 
dvěma DVB-S2 tunery, dvěma CI sloty, dvěma 
čtečkami karet, dvěma scarty a samozřejmě 
PVR. Recenze je naplánována na některé z 
následujících vydání TELE-satelitu.

Ve zcela nové administrativní a výrobní 
budově AB IPBox nás vítají známé tváře: 
generálním ředitelem je Juraj Masaryk, 
který sedí na stejné pozici u velkoob-
chodního distributora AB-COM. Ostatně 
AB-COM sídlí ve stejné budově a tak nás 
od Juraje Masaryka nikterak nepřekva-
puje informace, že AB-COM vystupuje 
jako exkluzivní velkoobchodní distribu-
tor  AB IPBox pro Českou a Slovenskou 
republiku. „Nicméně spolupracujeme 
také s dalšími exkluzivními distribu-
tory,“ dodává Juraj Masaryk, „hlavně v 
Německu, Rusku, na Ukrajině, Švýcarsku 
a – hlavně – v Itálii.“ Jaké to nečekané 
překvapení: společnost, založená pouze 

před několika měsíci již má již k dispozici 
takto rozsáhlou síť exkluzivních distribu-
torů střední a východní Evropy. „Pracu-
jeme navíc s dealery v dalších zemích, 
jakými jsou například pobaltské státy, 
Polsko a balkánské země, stejně tak tak 
ale samozřejmě Rakousko,“ pokračuje 
Juraj Masaryk.

Pokud se podíváte na mapu Evropy, 
bude vám hned jasné, že Slovensko má 
pro obchod se všemi státy střední a 
východní Evropy perfektní polohu. Pře-
pravní trasy jsou krátké a přijímače je tak 
možno expedovat s velmi vysokou efek-
tivitou.

Což nás ale zavádí k podstatné otázce: 
Co je na  AB IPBox tak zvláštního, že 
činí nováčka ve všech těchto zemích 
takto úspěšným? Juraj Masaryk se vrací 
k základům a vyzdvihuje jedno z hlav-
ních pravidel úspěšného obchodníka: 
„Nikdy nespoléhat na jedno řešení, ale 
vždy sledovat konkurenční strategii.“ To 
znamená, že Juraj Masaryk má v vždy 
záloze nejen plán B, ale že pracuje jak s 
plánem A, tak s alternativou. „Zkušenost 

Juraj Masaryk (vpravo), generální ředitel AB IPBox, 
předvádí nový přijímač  AB IPBox 9900HD šéfredaktorovi 
TELE-satelitu Alexandru Wiesemu. Tento model je 
dodáván s různým designem čelního panelu, jako je 
například vidět zde.
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straně druhé nabízíme SKD (semi knock 
down – předsložené) přijímače od asij-
ských výrobců, které je vytváří podle 
našich vlastních specifik a jejichž finální 
montáž se odehrává v naší výrobní hale 
v Evropě.“ Konečná montáž v Evropě má 
dvě stěžejní výhody: všechny přijímače 
podstupují přísnou kontrolu a splňují 
všechny evropské požadavky. A co víc, 
jsou klasifikovány jako místní výrobky a 
obdrží tak nálepku „Testováno v Evropě“.

Nás v TELE-satelitu samozřejmě nej-
více zajímá ona linuxová řada přijímačů. 
„Na této rodině produktů v současnosti 
pracují čtyři programátoři, zvláště pak na 
ovladačích pro tyto přijímače,“ vysvět-
luje Juraj Masaryk. Dostupné jsou v sou-

časnosti tři modely, kde všechny míří do 
vyšších pater trhu. „Špičkou naší nabídky 
je  AB IPBox 9900HD se dvěma DVB-S2 
tunery, dvěma CI sloty, dvěma čtečkami 
karet, dvěma konektory SCART a samo-
zřejmě PVR.“ se dvěma USB porty, které 
jsou jednou ze základních vlastností, 
může z tohoto přijímače vzniknout sku-
tečně zázračná krabička. Budete chtít 
například připojit USB DVB-T tuner,“ 
navrhuje Juraj Masaryk a ukazuje nám 
jeden USB port na zadním panel a jeden 
vepředu pod krytkou. „Takto můžete mít 
přijímač se třemi – anebo pokud se tak 
rozhodnete dokonce čtyřmi – tunery.“

AB IPBox 99HD a 55HD jsou označení 
dvou dalších přijímačů od  AB IPBox zalo-

Takto to vypadalo v srpnu 2009...

Království prodejců  AB IPBox

nám ukázala, že nikdy nemůžete zcela 
vyloučit neočekávané problémy. Pokud 
se ale někdy objeví, nikdy nesmí ochro-
mit provoz samotný.“ Na vysvětlenou 
používá Juraj Masaryk následující příklad. 
„Jednou jsme u řady našich přijímačů 
odhalili chybu v software, která způsobo-
vala po určité době zamrzání obrazu TV. 
Tento problém mohl být vyřešen pouze 
resetováním přijímače.“

To znamenalo, že tyto produkty 
nemohly být uvedeny do prodeje. „V tu 
chvíli jsme však již měli na skladě druhou 
várku přijímačů s úplně jiným software, 
jinak bychom museli dodávky tohoto při-
jímače úplně zastavit.“ Bez plánu B by 
větší problémy, jako například zmíněná 
softwarová chyba, mohly firmu úplně 
zničit. „To nás naučilo se nikdy nespoléhat 
pouze na jedno řešení,“ zdůrazňuje Juraj 
Masaryk krédo společnosti a odkazuje na 
sdílení prostor s velkoobchodním distri-
butorem AB-COM. „Díky těsné spolupráci 
s AB-COM jsou i naše distribuční procesy 
postaveny na dvou pilířích a my se nemu-
síme spoléhat pouze na jednu produkto-
vou skupinu.“

Jakou škálu výrobků tedy můžeme najít 
v portfoliu společnosti, která se vědomě 
rozhodne nabízet více než pouze jednu 
skupinu produktů? Juraj Masaryk má 
přesvědčivou odpověď: „Obecně vzato 
máme dvě produktové řady. Na jedné 
straně nabízíme linuxové přijímače, 
které jsou námi vyvíjeny a vyráběny. Na 
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...a v roce 2010. Dvoupatrová administrativní budova stojí v popředí, v zadní části pak sklad s expedičními a servisními prostorami.

žených na Linuxu. Juraj pokračuje odha-
lením dalšího malého tajemství: „Již brzy 
uvolníme pro tyto řady SDK (Software 
Developer Kit)!“ Ve chvíli, kdy si čtete 
to vydání TELE-satelitu, mělo by již toto 
rozhraní být dostupné ke stažení na webu  
AB IPBox www.abipbox.com. „S SDK 
mohou všichni softwaroví hračičkové svo-
bodně vyvíjet nová programová řešení a 
kreativní funkce,“ říká Juraj Masaryk a 
dodává, že na webu  AB IPBox bude pro 
ty, kteří chtějí mít ve svém přijímači ještě 
více funkcí k dispozici celá řada softwa-
rových pluginů. Internetové rádio, pře-
hrávač YouTube, předpověď počasí nebo 
prohlížeče obrázků jsou pouze zlomkem 
toho, co lze doinstalovat. „Pokud je kte-
rýkoli z vašich čtenářů přesvědčený, 

že vyvinul skutečně užitečnou apli-
kaci, nechť se s námi klidně spojí a kdo 
ví, třeba ji zařadíme do naši standardní 
nabídky,“ říká Juraj Masaryk. Je příjemné 
vidět, že  AB IPBox je otevřený nápadům 
nezávislých vývojářů software.

Zatímco nová řada HD100 je založena 
na operačním systému Linux, je stejně 
tak zajímavá. „Tato řada je charakteris-
tická poměrem výkonu a ceny a má být 
používána jako druhý či třetí přijímač v 
domácnosti,“ vysvětluje Juraj Masaryk. 
Celé je to postavené na myšlence, že do 
obývacího pokoje je vybrán některý z kla-
sických výrobků, zatímco značka a funkce 
nehrají téměř žádnou roli v případě lož-
nice, dětského pokoje nebo dokonce 

kuchyně. „Na těchto podružných místech 
nemáte potřebu svůj přijímač vystavovat, 
stačí vám pouze funkční zařízení, které je 
možné schovat za TV,“ konstatuje Juraj a 
zároveň nám ukazuje zmenšené rozměry 
řady přijímačů HD100. „Jsou dostupné 
pro všechny přenosové standardy od 
DVB-S2 k DVB-T, DVB-C a také IPTV.“ V 
případě poptávky nabídne  AB IPBox také 
přijímače pro ATSC a ISDB-T.

To nás přímo zavádí na další otázku: 
Na který segment klientů je AB IPBox 
zaměřen? „Zvláště u řady HD100 se 
jedná o trh poskytovatelů,“ říká Juraj. 
„Noví poskytovatelé IPTV se zvláště zají-
mají o levné přijímače,“ pokračuje Juraj 
Masaryk a zároveň konstatuje, že koncoví 

Pohled do skladu, který je využíván 
jak výrobcem přijímačů  AB IPBox, 
tak velkoobchodním distributorem 
AB-COM
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klienti IPTV již používají jiné přijímače. 
„V takovém případě hraje velikost roli – 
pouze v tu chvíli je menší rovno lepší a to 
je přesně jedna klíčových vlastností řady 
HD100.“

Může být překvapením, že  AB IPBox je 
navzdory své velmi konkurenceschopné 
produktové řad velmi štíhlou společ-
ností. „Celkem zaměstnáváme 24 lidí,“ 
Předkládá čísla Juraj Masaryk. „16 z nich 
pracuje ve výrobě přijímačů, čtyři jsou 
zodpovědní za prodej a další čtyři mají 
na starosti technickou podporu.“ Pokud 
byste měli zájem o setkání s některým s 
těchto lidí od  AB IPBox a chtěli zároveň 
shlédnout jejich produkty, možná byste 
letos mohli navštívit EEBC v ukrajinském 
Kyjevě, nebo příští rok ANGA v Kolíně 
nad Rýnem. „Samozřejmě také využí-
váme lokálních veletrhů, jakými jsou 
český INVEX nebo slovenský HI END. 
Oba se konají v listopadu,“ dodává Juraj 
Masaryk.

Zdá se tedy, že diverzifikace není pouze 
marketingové prohlášení. Jedno je jisté,  
AB IPBox se z důvodu vyšší flexibility vrhá 
na dva různé operační systémy. A pak 
jsou zde samotné výrobky, které jasně 
míří na odlišné oblasti trhu. I s touto více-
strannou strategií se  AB IPBox daří držet 
ceny nízko a zůstávat konkurenceschop-
nou, což, jak se zdá, je nejlepší recept na 
úspěch.

Pohled do servisu. V případě jakékoli poruchy 
přijímače si  AB IPBox provádí veškeré opravy 
právě zde.

Vstupní hala AB IPBox: prodejní tým pro tuzemsko pracuje v přízemí, zatímco první patro hostuje 
exportní prodejce, marketingové oddělení a management.
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Zaměstnanci  AB IPBox 
1. Radovan Cifra, manažer prodeje
2. Ing. Michal Grežo, marketingový manažer
3. Svetlana Masaryková, účetní
4. Martin Ďurinský, servisní technik
5. Michala Kováčová, účetní
6. Juraj Halo, manažer prodeje
7. Juraj Bobula, manažer prodeje
8. Peter Valo, manažer prodeje

1. Komponenty SDK přijímače jsou v  AB 
IPBox smontovány a vtváří tak kompletní 
přijímač.

2. Ženská část výrobního personálu 
provádí letovací práce na hlavních 
deskách.

3. Kompletní přijímače čekají na 
závěrečnou kontrolu.

4. Připraveno k odeslání: jediné, co 
chybí je uživatelský manuál, který je 
dodáván v jazycích, které jsou pro dané 
trhy nezbytné. 

Jak se rodí 
přijímač 
AB IPBox:


