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تولیدکننده رسیور ، AB IPBox  ، اسلواکی

AB IPBox
تولید کننده جدیدی در اروپای مرکزی

برگردان: مسعود بازیار

ید کننده تازه کار رسیور ، AB IPBox به  چند ماه پیش تول
این ساختمان جدید در توپولچانی اسلواکی نقل مکان کرد. 

شرکت توزیع کننده  AB-COM نیز در همین ساختمان قرار 
دارد.

AB IP Box در ژانویه 2010 تاسیس شد، ممکن است 
بازار  این  در  بتواند  تا  بکشد  طول  زیادی  مدت  کنید  فکر 
 AB IP ،رقابتی جای پایی برای خود باز کند. از سوی دیگر
کارکنانش  و  مالکان  تکنیکی  و  فنی  دانش  روی  بر   Box
جدید  بازیگر  این  درباره  خواستیم  می  که  ما  دارد.  تکیه 
بیشتر بدانیم به شهر کوچک توپولچانی در اسلواکی رفتیم. 
چرا که هر تازه واردی نمی تواند در عرصه رقابتی رسیور ، 

نقش بازی کند.

چهره های آشنا در دفتر و تاسیسات تولید جدید AB IPBox به ما خوش 
منصب  همین  تر  قبل  که  است،  ماساریک  ژوراژ  اجرایی  مدیر  گفتند:  آمد 
همان  در  نیز   AB-COM اتفاقا،  داشت.   AB-COM توزیع  شرکت  در  را 
ساختمان قرار دارد و بنابراین برای ما چندان هم غیر منتظره نبود که شنیدیم 
AB-COM توزیع کننده عمده AB-IPBox در جمهوریهای چک و اسلواکی 
است. ژوراژ ماساریک می افزاید:" البته ما توزیع کنندگان ویژه دیگری نیز 
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مدل تاپ AB IPBox :9900 HD دارای دو تیونر 
DVB-S2 ، دو اسالت CI ، دو کارتخوان ، دو 

بته قابلیت ضبط و  کانکتور اروپایی اسکارت و ال
پخش است. گزارش آزمون این باکس در یکی از 

شماره های آینده تله ستالیت ایفاد خواهد شد.

 AB IPBox ژوراز ماساریک ) سمت راست ( ، مدیر اجرایی
رسیور جدید AB IPBox 9900 HD را به مدیر مسئول تله 

ستالیت الکساندر ویز نشان می دهد. این مدل خاص دارای 
چندین طراحی پنل جلوی مختلف است که می توان آنها را در 

قفسه مشاهده کرد.

متوجه  بیندازید،  اروپا  نقشه  به  نگاهی  اگر 
خواهید شد که اسلواکی در منطقه درخشانی برای 
خدمات رسانی به تمامی کشورهای اروپای شرقی 
و مرکزی است. مسیرهای حمل و نقل کوتاهند و 

رسیورها را می توان به راحتی ارسال نمود.

پرسش بزرگ اینجاست: چه چیز خاصی در مورد 
AB IPBox وجود دارد که این بازیگر جدید را در 
این کشورها اینقدر موفق می کند؟ ژوراژ ماساریک 
اصول را یاد آوری می کند و یکی از قوانین اصلی 
اتکای  تمام  بیان می کند:" ما هیچگاه  تجارتش را 
بلکه  کنیم  نمی  خاص  راهبرد  یک  را صرف  خود 
همیشه از یک استراتژی موازی پیروی می نماییم." 

ژوراژ ماساریک نه تنها همیشه یک نقشه "ب" در 
آستین  ددارد بلکه همزمان بر روی نقشه A هم کار 
می کند. "تجربه نشان داده است که هیچگاه نمی 
توان به طور کامل حوادث غیر مترقبه را مدیریت 
کار  هیچگاه  نباید  آنها،  وقوع  هنگام  به  اما  نمود. 
متوقف گردد. ژوراژ ماساریک برای بیان منظورش 
از این مثال استفاده می کند: " یک بار یک باگ 
نرم افزاری ، در یک مدل از رسیور پیدا کردیم که 
موجب می شد پس از مدت معینی تصویر بر روی 
با  تنها  مشکل  این  شود،  فریز  تلویزیون  صفحه 

ریست رسیور حل می شد."

این به آن معنی بود که نمی شد کاال را فروخت. 

داریم که عمده آنها در آلمان ، روسیه ، اوکراین، 
چه  دارند."  قرار  یا  ایتال مهمتر  همه  از  و  سوییس 
سورپراز قابل انتظاری ، شرکتی که تنها چند ماه 
از تاسیس آن می گذرد، از قبل دارای شبکه توزیع 
در اغلب کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است.
ژوراژ ماساریک ادامه می دهد: عالوه بر این با ما 
توزیع کنندگان دیگری در مناطقی مانند کشورهای 
همین  و  بالکان،  و جمهوریهای  لهستان  بالتیک، 

طور اتریش، همکاری داریم.
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کارگاه ساختمانی در آگوست 2009

  ABIPBOX حقیقة مدیري مبیعات

در همان زمان رسیور دیگری که نرم افزار کامال 
متفاوتی داشت در بازار داشتیم که اگر چنین نبود 
مجبور می شدیم عرضه کاالهایمان را تا زمان رفع 
"ب"  نقشه  داشتن  بدون  نماییم."  متوقف  مشکل 
افزاری  نرم  مشکل  چنین  مانند  بزرگی  مشکالت 
ماساریک  ژوراژ  کند.  نابود  را  شرکت  تواند  می 
با تاکید بر این عقیده شرکت در حالیکه در حال 
عمده،  پخش  شرکت   ،  AB-COM به  بازگشت 
گفت:"   ، بود  دارد،  قرار  ساختمان  همان  در  که 
روی  بر  هیچگاه  که  آموخت  ما  به  موضوع  این 
نزدیک  همکاری  علت  به  نکنیم.  اتکا  تولید  تک 
قطبی  دو  نیز  توزیع  پروسه  حتی   ،  AB-COM

است و مجبور به اتکا به تک محصول نیستیم."

که  شرکتی  توسط  محصولی  رنج  چه  بنابراین، 

اصرار بر ارائه بیش از یک محصول دارد، عرضه 
خواهد شد؟ ژوراژ ماساریک یک جواب قانع کننده 
از یک سو  داریم.  تولید  دو خط  "ما عموما  دارد: 
که  کنیم  می  تولید  لینوکس  بر  مبتنی  رسیورهای 
توسط ما طراحی و ساخته می شود. از سوی دیگر 
رسیورهایی که به صورت SKD ، بر اساس نیاز 
و سفارش از تولیدکننده آسیایی خریداری می کنیم 
اروپا  تولیدمان در  آنها در سالن  اسمبل  نهایتا  و 
فایده  دو  اروپا  نهایی در  اسمبل  انجام می شود." 
تستها  شدیدترین  تحت  باکسها  تمامی  دارد:  مهم 
اروپایی  استانداردهای  تمامی  و  گیرند  می  قرار 
برچسب  محصوالت  این  دیگر  سوی  از  دارند.  را 

"تست شده در اروپا" را خواهند داشت.

تست  به  تمایل  بیشتر  ستالیت  تله  در  ما 

ژوراژ  داریم.  لینوکس  بر  مبتنی  رسیورهای 
از  تیمی متشکل   " دهد:  ماساریک توضیح می 
مشغول  زمینه  این  در  افزار،  نرم  مهندس  چهار 
این رسیورها  کارند و اغلب بر روی درایورهای 
رسیورها  این  از  مدل  سه  اکنون  کنند.  می  کار 
داریم که اغلب این محصوالت برای پاسخگویی 
 AB IPBox .به سطح باالی بازار تولید شده اند
 DVB-S2 9900 ، دارای دو تیونر HD Plus
، دو اسالت CI ، دو کارت خوان، دو کانکتور 
بته قابلیت PVR برترین  اروپایی اسکارت، و ال
دو  داشتن  با  باکس  این  است."  رده  این  تولید 
اینترفیس USB، که قابلیت استانداردی است این 
باکس به یک ماشین معجزه گر بدل شده است. 
اینتفرفیسهای  داده  نشان  با  ماساریک  ژوراژ 
USB یکی عقب و یکی زیر فالپ جلوی باکس 
می گوید: " به عنوان مثال می توانید یک استیک 
نمایید،  آنها متصل  از  یکی  به   DVB-T تیونر 
یا  این ترتیب یک رسیور سه تیونره دارید و  به 
به  مجهز  رسیور  یک  حتی   – بخواهید  اگر   –

چهار تیونر."

AB IPBox 99HD و HD 55 دو مدل دیگر 
مبتنی بر لینوکس از AB IPBox هستند. ژوراژ 
به افشای رازی دیگر می پردازد: " به زودی یک 
SDK )کیت طراحی نرم افزار( برای این سری 
ارائه می کنیم!" تا زمانیکه این شماره تله ستالیت 
به دست شما برسد این کیت برای دانلود در وب 
www.abipbox. به آدرس AB IPBox سایت

ماساریک می  داشت. ژوراژ  قرار خواهد   com
می  نویسی  برنامه  هر   ،  SDK ارائه  "با  گوید: 
تواند نرم افزارهای جدید و ابداعی ارائه نماید. " و 
می افزاید: "مجموعه کاملی از پالگینهای اضافی 
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.... و بازهم در 2010. ساختمان دو طبقه مدیریت در مقابل و تاسیسات انبار ، توزیع و تعمیر در پشت تصویر.

ید  نمای انبار که مشترکا توسط تول
کننده AB IPBox و توزیع کننده 

AB-COM استفاده می شود.

نیز از قبل آماده در وب سایت ABIPBox وجود 
از  بیشتری  انتظار  که  کسانی  برای  که  دارد 
رسیورشان دارند مناسب است. رادیوی اینترنتی ، 
یو تیوب ، پیش بینی های هواشناسی و یا پخش 
کننده های عکس، تنها تعدادی از این پالگین ها 
ژوراژ  نمود.  نصب  را  آنها  توان  می  که  هستند 
ماساریک می گوید: " اگر هر یک از خوانندگان 
نظر  در  مفیدی  کاربرد  که  باورند  این  بر  شما 
نیز  ما  و  بگیرند  تماس  ما  با  توانند  می  دارند، 
ممکن است تصمیم بگیریم آن را به رنج برنامه 
هایمان اضافه نماییم." از این که می بینیم ژوراژ 
را  مستقل  نویسان  برنامه  های  ایده  ماساریک 

قبول می کند، روحمان جوان می شود.

با آنکه سری HD 100 برپایه سیستم عامل 

اندازه جالب نیست.  اما به همان  لینوکس است، 
آنها چنین توضیح می  ژوراژ ماساریک درباره 
اندازه  به  ارزیدن  ایده  پایه  بر  سری  "این  دهد: 
پول پرداختی تولید شده است و هدف از تولید آن 
استفاده به عنان رسیور دوم و یا سوم است." ایده 
این است که برای اتاق نشیمن یکی از تولیدات 
برای  رسیور  مورد  در  اما  شود.  استفاده  معمول 
اتاق خواب، اتاق کودک و یا حتی آشپزخانه برند 
می  تاکید  ژوراژ  نیست.  مهم  چندان  قابلیتها  و 
به  را  رسیورتان  خواهید  نمی  جاها  این  کند:"در 
خواهید  می  باکسی  عوض  در  بگذارید  نمایش 
تلویزیون  آن را پشت  بتوان  و  کند  کار  تنها  که 
به سایز کوچک  در همین حال  او  پنهان کرد." 
کند  می  اشاره   HD100 سری  رسیورهای  شده 
پخش  استاندارد  نوع  همه  برای  آنها  گوید  می  و 

و حتی   DVB-C و   DVB-T تا   DVB-S2 از 
داشته  وجود  تقاضا  اگر   " دارند  وجود   IPTV
 ATSC حتی می تواند برای  AB IPBox ،باشد

و ISDB-T نیز رسیور تولید کند.

رهنمون  بعدی  سوال  به  را  ما  موضوع  این 
چه  را   AB-IPBox هدف  مشتری  سازد:  می 
ما   " گوید:  می  ژوراژ  دهد؟  می  تشکیل  قشری 
بازار  روی  بر   HD 100 سری  رسیورهای  با 
جدید  پروایدرهای  ایم.  کرده  تمرکز  ها  پروایدر 
از  استفاده  خواستار  اغلب   ،  IPTV راه  در  و 
رسیورهای ارزان قیمت هستند." او در ادامه بیان 
می کند مشتریان نهایی IPTV در اغلب موارد 
از رسیورهای دیگری استفاده می کنند. " اینجا 
سایز اهمیت می یابد و تنها در این زمینه هر چه 



TELE-satellite World  www.TELE-satellite.com/...

Arabic العربیة  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ara/abipbox.pdf
Indonesian Indonesia  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/bid/abipbox.pdf
Bulgarian Български  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/bul/abipbox.pdf
Czech Česky  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ces/abipbox.pdf
German Deutsch  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/deu/abipbox.pdf
English English  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/eng/abipbox.pdf
Spanish Español  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/esp/abipbox.pdf
Farsi فارسي  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/far/abipbox.pdf
French Français  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/fra/abipbox.pdf
Hebrew עברית  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/heb/abipbox.pdf
Greek Ελληνικά  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/hel/abipbox.pdf
Croatian Hrvatski  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/hrv/abipbox.pdf
Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ita/abipbox.pdf
Hungarian Magyar  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/mag/abipbox.pdf
Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/man/abipbox.pdf
Dutch Nederlands  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ned/abipbox.pdf
Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/pol/abipbox.pdf
Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/por/abipbox.pdf
Romanian Română  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/rom/abipbox.pdf
Russian Русский  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/rus/abipbox.pdf
Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/sve/abipbox.pdf
Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/tur/abipbox.pdf

Available online starting from 30 July 2010

Download this report in other languages from the Internet:

■

■

1 2 3

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

نمایی از سالن تعمیر، در صورت خرابی رسیور، 
AB-IPBox تعمیرات را اینجا انجام می دهد

سالن رسپشن AB-IP Box ، تیم فروش داخلی در طبقه همکف مشغول به کار است و تیم سفارشان خارجی، 
دپارتمان بازاریابی و مدیریت در طبقه اول هستند

محصول کوچکتر باشد بهتر است که این یکی 
از ویژگیهای کلیدی در HD 100 است.

بگوییم  اگر  باشد  انگیز  شگفت  است  ممکن 
بحث  تولیدات  رنج  داشتن  علیرغم   ABIPBox
است.  کوچک  بسیار  شرکت  یک  برانگیزش 
ژوراژ ماساریک با بیان آمار و ارقام می گوید:" 
از  نفر   16 که  داریم،  کارمند    24 مجموع  در 
 ، کنند  می  کار  رسیور  تولید  بخش  در  آنها 
در  نفر هم  در بخش فروش و چهار  نفر  چهار 
بخش پشتیبانی فنی مشغولند." اگر مایل باشید 
مسئولین AB IPBox را مالقات کنید می توانید 
در  اوکراین  کیف  در   EEBC نمایشگاههای به 
سال جاری و یا ANGA در کلن آلمان در سال 
می  اضافه  ماساریک  ژوراژ  بزنید.  سری  آینده 
مانند  نیز  محلی  نمایشگاههای  در  ما   " کند: 
در   HI END و  چک  جمهوری  در   INVEX
اسلواکی نیز غرفه خواهیم داشت که هر دو در 

نوامبر برگزار خواهند شد."

نمی  منتهی  بازاریابی  به موضوع  بحث  تمام 
شود، به عنوان مثال AB IPBox برای افزایش 
عرضه  مجزا  عامل  سیستم  دو  پذیری  انعطاف 
متفاوت  هدف  بازار  با  کاالهایی  حتی  کند.  می 
وجود دارد. AB-IPBox حتی با وجود داشتن این 
استراتژی چند محصولی همچنان بر روی پایین 
نگاه داشتن قیمت و رقابتی بودن کار می کند، که 

این همان نسخه موفقیت آن است.
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AB IPBox کارکنان
1 – رادوان سیفرا ، مسئول فروش

2 – اینگ، میچال گرزو، مدیر 
بازاریابی

3 – سوتالنا ماساریکوا ، 
حسابدار

4 – مارتین دوریسنکی ، مهندس 
هدمات

5 – میچاال کواچوا، حسابدار
6 – ژوراژ هالو ، مسئول فروش

7 – ژوراژ بوبوال ، مسئول فروش
8 – پیتر والو – مسئول فروش

1 – قطعات SDK ) نیمه آماده ( رسیور 
ید نهایی  توسط AB IPBox برای تول

سرهم می شوند

2 – یکی از خانمهای تیم مشغول لحیم 
کاری یک برد اصلی رسیور

3 – رسیورهای تکمیل شده آماده برای 
کنترل نهایی

4 – آماده برای توزیع: تنها چیزی که 
باقیمانده راهنمای کاربران است که بسته 

به زبان بازار مقصد در بسته بندی گذاشته 
می شود

تولد یک رسیور 
AB IPBox


