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Κατασκευαστής Δεκτών AB IPBox, Σλοβακία 

AB IPBox
Νέος Κατασκευαστής στην Κεντρική 
Ευρώπη

Πριν από λίγους μήνες ιδρύθηκε η νέα εταιρεία 
κατασκευής δεκτών AB IPBox, που στεγάζεται σε αυτό το 
νέο κτίριο στην Topoľčany, της Σλοβακίας. Στο ίδιο κτίριο 
στεγάζεται επίσης και η εταιρεία χοντρικής διανομής 
AB-COM.

Η εταιρεία AB IPBox ιδρύθηκε μόλις τον 
Ιανουάριο του 2010, που σημαίνει ότι 
πιθανόν θα χρειαζόταν κάποιο χρόνο 
για να πάρει μια θέση στην εξαιρετικά 
ανταγωνιστική αγορά. Αντιθέτως, η 
AB IPBox διαθέτει την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία των ιδιοκτητών και των 
εργαζομένων της. Θέλαμε να μάθουμε 
περισσότερα σχετικά με αυτό το νέο 
παίκτη και επισκεφθήκαμε την εταιρεία, 
που βρίσκεται σε μια μικρή πόλη της 
Σλοβακίας, την Topoľčany. Εκτός των 
άλλων, αυτό δεν συμβαίνει κάθε μέρα, 
δηλαδή μια νέα εταιρεία να εισέρχεται 
άμεσα στον κόσμο των δεκτών.
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Το κορυφαίο μοντέλο της AB IPBox: Ο 9900HD 
διαθέτει δύο δέκτες DVB-S2, δύο υποδοχές 
CI, δύο αναγνώστες έξυπνων καρτών, δύο 
scart euroconnectors και φυσικά PVR. Μια 
αναφορά δοκιμής για αυτή τη συσκευή έχει 
προγραμματιστεί σε ένα από τα επόμενα τεύχη 
του TELE-satellite.

Μας καλωσόρισαν γνωστά πρόσωπα στα 
ολοκαίνουργια γραφεία και της εγκαταστά-
σεις παραγωγής της AB IPBox: Ο γενικός 
διευθυντής είναι ο Juraj Masaryk, ο οποίος 
κατείχε την ίδια θέση στην εταιρεία χονδρι-
κής πώλησης AB-COM. Παρεμπιπτόντως, η 
AB-COM βρίσκεται στο ίδιο κτίριο και έτσι 
δεν αποτελεί έκπληξη, όταν ο Juraj Masaryk 
μας πληροφορεί ότι η AB-COM ενεργεί ως 
αποκλειστικός διανομέας χονδρεμπορίου 
για την ΑΒ-IPBox στην Τσεχική Δημοκρατία 
και την Σλοβακική Δημοκρατία. «Έχουμε, 
ωστόσο, επίσης συνεργασίες και με άλλους 
αποκλειστικούς διανομείς,” προσθέτει ο Juraj 
Masaryk, “συγκεκριμένα στη Γερμανία, στη 
Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Ελβετία και - 
πάνω απ ‘όλα – στην Ιταλία.” Τι απροσδόκητη 
έκπληξη: Μια εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις 

πριν από λίγους μήνες, έχει ήδη συμφωνίες 
αποκλειστικής διανομής σε μεγάλο μέρος της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. “Επι-
πλέον, συνεργαζόμαστε με αντιπροσώπους 
σε άλλες χώρες, όπως τα κράτη της Βαλτι-
κής, την Πολωνία και τα Βαλκανικά κράτη, 
καθώς και την Αυστρία, φυσικά,” συνεχίζει ο 
Juraj Masaryk.

Αν κοιτάξετε το χάρτη της Ευρώπης, είναι 
φανερό ότι η Σλοβακία βρίσκεται σε μια εξαι-
ρετική θέση για την εξυπηρέτηση όλων των 
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ-
πης. Οι διαδρομές για τις μεταφορές είναι 
σύντομες, και έτσι οι δέκτες μπορούν να δια-
τίθενται στην αγορά πολύ γρήγορα.

Και νομίζω ότι είναι η ώρα να θέσουμε το 

μεγάλο μας ερώτημα: Τι είναι τόσο ειδικό 
σχετικά με την AB IPBox που την καθιστά 
τον νέο επιτυχημένο παίκτη σε όλες αυτές τις 
χώρες; Ο Juraj Masaryk πηγαίνει πίσω στα 
βασικά και τονίζει έναν από τους σημαντικό-
τερους κανόνες του κάθε επιτυχημένου επι-
χειρηματία: «Εμείς ποτέ δεν βασιστήκαμε σε 
μια μόνο λύση, αλλά πάντα ακολουθούμε μια 
παράλληλη στρατηγική.” Δεν είναι μόνο το 
γεγονός ότι ο Juraj Masaryk έχει ένα σχέδιο 
Β στο μανίκι του, ανά πάσα στιγμή, αλλά 
είναι επίσης και το γεγονός ότι εργάζεται με 
τα σχέδια Α και Β ταυτόχρονα. «Η εμπειρία 

Ο Juraj Masaryk (δεξιά), διευθύνων σύμβουλος της 
AB IPBox παρουσιάζει τον δέκτη AB IPBox 9900HD, 
στον εκδότη του TELE-satellite, Alexander Wiese. Αυτό 
το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθεται με διάφορους 
σχεδιασμούς στην πρόσοψη, τις οποίες μπορείτε να δείτε 
στο ράφι παρουσίασης.
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που τις παράγουν σύμφωνα με τις δικές μας 
προδιαγραφές και για τις οποίες η τελική 
συναρμολόγηση πραγματοποιείται στην 
αίθουσα παραγωγής μας στην Ευρώπη. “Η 
τελική συναρμολόγηση στην Ευρώπη έχει 
δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: Όλα τα 
κουτιά υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές 
και πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές. Και επιπλέον, ταξινομούνται ως εγχώρια 
προϊόντα και μπορούμε να τοποθετήσουμε 
την σφραγίδα “Δοκιμασμένο στην Ευρώπη”.

Εμείς στο TELE-satellite είναι φυσικό, να 
δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
γραμμή δέκτη που βασίζεται σε Linux. “Μια 
ομάδα τεσσάρων μηχανικών λογισμικού 
εργάζεται αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη 
γραμμή παραγωγής, ιδίως όσον αφορά τους 
οδηγούς για τις συσκευές,” εξηγεί ο Juraj 
Masaryk. Τα τρία μοντέλα που είναι διαθέ-
σιμα σήμερα, είναι προσανατολισμένα στην 

υψηλότερη βαθμίδα της αγοράς. «Το μοντέλο 
ΑΒ IPBox 9900HD Plus με δύο δέκτες DVB-
S2, δύο υποδοχές CI, δύο αναγνώστες έξυ-
πνων καρτών, δύο euroconnectors scart και 
φυσικά PVR είναι ένας κορυφαίος δέκτης.” 
Με τις δύο θύρες USB, που αποτελούν επίσης 
ένα χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο σε 
αυτό το μοντέλο, μπορούν να κάνουν αυτή 
τη συσκευή μαγική. «Για παράδειγμα, μπο-
ρείτε εάν θέλετε να συνδέσετε ένα δέκτη 
DVB-T,” προτείνει ο Juraj Masaryk και μας 
δείχνει μια θύρα USB στο πίσω μέρος και μια 
δεύτερη πίσω από ένα καπάκι στην πρόσοψη. 
“Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να έχετε ένα 
τριπλό δέκτη ή - αν το επιθυμείτε - ακόμη και 
ένα τετραπλό δέκτη.”

AB 99HD IPBox και 55HD είναι οι ονο-
μασίες των άλλων δύο δεκτών Linux της 
AB IPBox. Ο Juraj συνεχίζει αποκαλύπτο-
ντας άλλο ένα μικρό μυστικό: «Σύντομα 

Έτσι ήταν τον Αύγουστο του 2009…

Ο χώρος των υπεύθυνων πωλήσεων της AB 
IPBox.

έχει δείξει ότι δεν μπορεί κανείς να αποκλεί-
σει εντελώς απρόσμενα προβλήματα. Όμως, 
εάν και όταν αυτά συμβαίνουν, δεν θα πρέπει 
ποτέ να σταματήσει τις λειτουργικές διαδικα-
σίες.” Ο Juraj Masaryk χρησιμοποιεί το παρα-
κάτω παράδειγμα για να εξηγήσει τι εννοεί 
με αυτό. “Μόλις εντοπίσαμε ένα σφάλμα στο 
λογισμικό, σε μία από σειρά δεκτών μας, το 
οποίο παγώνει την εικόνα στην οθόνη της 
τηλεόρασης, μετά από μια δεδομένη χρονική 
στιγμή. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί 
μόνο με την ρύθμιση εκ νέου του δέκτη.”

Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν θα μπο-
ρούσαν να διατεθούν για πώληση. “Όμως 
εμείς διαθέτουμε ένα δεύτερο δέκτη στην 
αποθήκη μας, με εντελώς διαφορετικό λογι-
σμικό. Αλλιώς θα έπρεπε να διακόψουμε τον 
εφοδιασμό της αγοράς με προϊόντα μας.” 
Χωρίς ένα σχέδιο B, ένα σημαντικό πρό-
βλημα στο λογισμικό, είναι ικανό να κατα-
στρέψει μία εταιρεία. “Αυτό μας έχει διδάξει 
να μην βασιζόμαστε ποτέ μόνο σε μία λύση,” 
τονίζει ο Juraj Masaryk για τα πιστεύω της 
εταιρείας και αναφέρεται στην διανομέα 
χοντρικής AB-COM που μοιράζονται το ίδιο 
κτίριο. «Χάρη στη στενή συνεργασία με την 
AB-COM, ακόμη και στις διαδικασίες διανο-
μής βασιζόμαστε σε δύο πυλώνες και δεν 
χρειάζεται να βασιζόμαστε σε μία κατηγορία 
προϊόντων.”

Ποια είναι η γκάμα των προϊόντων που 
προσφέρονται από μια εταιρεία, η οποία 
σκόπιμα αποφασίζει να προσφέρει πολλά 
περισσότερα από μια απλή κατηγορία προ-
ϊόντων; Ο Juraj Masaryk έχει μια πειστική 
απάντηση: “Σε γενικές γραμμές, έχουμε δύο 
σειρές προϊόντων. Από τη μία πλευρά προ-
σφέρουμε δέκτες που βασίζονται σε Linux, 
που αναπτύσσονται και κατασκευάζονται 
από εμάς. Από την άλλη πλευρά προσφέ-
ρουμε συσκευές SKD (semi knock down), 
που προέρχονται από ασιατικούς παρόχους 
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… και ξανά το 2010. Μπροστά βρίσκεται το διώροφο κτίριο διοίκησης, και πίσω οι εγκαταστάσεις επιδιόρθωσης και αποστολής.

θα παρουσιάσουμε στην αγορά ένα SDK 
(Software Developer Kit) για αυτή τη σειρά!” 
Όταν θα διαβάζετε αυτό το τεύχος του 
TELE-satellite, θα πρέπει να είναι ήδη δια-
θέσιμο για φόρτωση από την ιστοσελίδα της 
AB IPBox, στην διεύθυνση www.abipbox.
com. «Με αυτό το SDK όλοι οι προγραμματι-
στές είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν νέες 
λύσεις λογισμικού και να δημιουργήσουν 
νέες δυνατότητες,” λέει ο Juraj Masaryk 
και προσθέτει ότι θα είναι ήδη διαθέσιμο 
ένα ολόκληρο φάσμα πρόσθετων plugins 
λογισμικού από την ιστοσελίδα AB IPBox 
για επιθυμούν ακόμη περισσότερες δυνα-
τότητες για τις συσκευές τους. Ραδιόφωνο 
μέσω Διαδικτύου, YouTube, Μετεωρολογικές 
προβλέψεις ή Προβολή Φωτογραφιών, είναι 
μόνο μερικά από τα plugins που μπορούν 
να εγκατασταθούν. “Εάν οποιοσδήποτε από 
τους αναγνώστες πιστεύει ότι έχουν ανα-
πτύξει μια αξιόλογη εφαρμογή είναι ελεύ-

θερος να έρθει σε επαφή μαζί μας και θα 
μπορούσαμε ακόμη και να αποφασίσουμε να 
την προσθέσουμε στην υπάρχουσα γκάμα 
μας», λέει ο Juraj Masaryk. Είναι αναζωο-
γονητικό να βλέπουμε ότι η AB IPBox είναι 
ανοιχτή σε ιδέες από ανεξάρτητους φορείς 
ανάπτυξης λογισμικού.

Καθώς η νέα σειρά HD100 βασίζεται στο 
λειτουργικό σύστημα Linux, είναι εξίσου 
ενδιαφέρουσα. “Αυτή η σειρά χαρακτηρίζε-
ται από την σχέση απόδοσης-κόστους και 
προορίζεται για χρήση ως δεύτερος ή τρίτος 
δέκτης,” εξηγεί ο Juraj Masaryk. Η ιδέα πίσω 
από την επιλογή ενός δέκτη για το σαλόνι 
βασίζεται στο εμπορικό σήμα και τα χαρα-
κτηριστικά, ενώ για μικρό ή μηδενικό ρόλο 
παίζουν αυτά κατά την επιλογή ενός δέκτη 
για την κρεβατοκάμαρα, το παιδικό δωμάτιο 
ή ακόμα και την κουζίνα. “Δεν χρειάζεται να 
είναι εμφανής ο δέκτης σας σε αυτά τα δωμά-

τια, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα κουτί 
το οποίο λειτουργεί και μπορεί να κρυφτεί 
πίσω από την τηλεόραση», δηλώνει ο Juraj 
και την ίδια ώρα μας δείχνει το μικρό μέγεθος 
της σειράς δεκτών HD100. “Είναι διαθέσιμοι 
για όλα τα πρότυπα μετάδοσης, από DVB-S2 
έως DVB-T, και από DVB-C έως και IPTV.” Αν 
υπάρξει η απαραίτητη ζήτηση, η AB IPBox θα 
προσφέρει, επίσης, και μια σειρά δεκτών για 
ATSC και ISDB-T.

Το οποίο μας οδηγεί αμέσως στην επόμενη 
μας ερώτηση: Ποιοι είναι πελάτες στους 
οποίους απευθύνεται η AB IPBox; «Ιδιαίτερα 
με τις συσκευές της σειράς HD100 είμαστε 
σαφώς επικεντρωμένοι στην αγορά των 
παρόχων,” λέει ο Juraj. «Οι νέοι και ανερχό-
μενοι πάροχοι IPTV ενδιαφέρονται κυρίως 
για δέκτες χαμηλού κόστους,” συνεχίζει 
ο Juraj Masaryk και αναφέρει επίσης ότι οι 
τελικοί πελάτες IPTV στις περισσότερες περι-

Όψη της αποθήκης, που 
χρησιμοποιείται από κοινού από 
την εταιρεία κατασκευής δεκτών AB 
IPBox και την εταιρεία χονδρικής 
διανομής AB-COM.
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πτώσεις, χρησιμοποιούν ήδη άλλους δέκτες. 
“Σε αυτήν την περίπτωση το μέγεθος έχει 
σημασία - μόνο που εδώ το μικρότερο είναι 
το καλύτερο, και αυτό είναι ακριβώς ένα 
από τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς 
HD100.”

Μπορεί να προκαλεί έκπληξη το γεγο-
νός ότι η AB IPBox είναι μια πολύ ευέλικτη 
εταιρεία, παρά το πλήρες φάσμα των προϊ-
όντων της. “Συνολικά απασχολούνται 24 
υπάλληλοι» αναφέρει ο Juraj Masaryk. “Οι 
16 από αυτούς εργάζονται στην κατασκευή 
του δέκτη, οι τέσσερις είναι υπεύθυνοι για 
τις πωλήσεις και οι υπόλοιποι τέσσερις έχουν 
αναλάβει την φροντίδα της τεχνικής υποστή-
ριξης.” Εάν σας ενδιαφέρει να συναντήσετε 
αυτούς τους υπευθύνους της AB IPBox από 
κοντά και ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα της 
εταιρείας, μπορείτε εάν θέλετε να επισκε-
φθείτε φέτος την εμπορική έκθεση EEBC 
στο Κίεβο/Ουκρανία ή του χρόνου την ANGA 
στην Κολωνία/Γερμανία το επόμενο έτος. 
“Φυσικά χρησιμοποιούμε και τοπικές εμπορι-
κές εκθέσεις ως πλατφόρμες για την εταιρεία 
μας, όπως η Invex στην Τσεχική Δημοκρατία 
και η HI END στη Σλοβακία. Και οι δύο θα 
πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο,” προσθέ-
τει ο Juraj Masaryk.

Αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η συζήτηση 
περί διαφοροποίησης δεν είναι απλώς φλυα-
ρία μάρκετινγκ. Η AB IPBox χρησιμοποιεί δύο 
διαφορετικά λειτουργικά συστήματα για επι-
πλέον ευελιξία. Και έπειτα, είναι και τα προ-
ϊόντα από μόνα τους, που έχουν ως στόχο 
σαφώς διαφορετικά τμήματα της αγοράς. 
Ακόμη και με αυτή πολύπλευρη στρατηγική 
η AB IPBox καταφέρνει να κρατήσει τις τιμές 
χαμηλά και να παραμένει ανταγωνιστική, 
η οποία φαίνεται να είναι μόνο η σωστή 
συνταγή για την επιτυχία.

Όψη του καταστήματος επιδιόρθωσης. Σε 
περίπτωση που κάποιος δέκτης παρουσιάζει 
κάποια βλάβη, η AB IPBox τον επισκευάζει εδώ. 

Ο χώρος υποδοχής της AB IPBox: Η ομάδα που ασχολείται με τις εγχώριες πωλήσεις βρίσκεται στο ισόγειο, 
ενώ στον πρώτο όροφο στεγάζεται η ομάδα πωλήσεων στο εξωτερικό, το τμήμα μάρκετινγκ και η διοίκηση.
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1. Radovan Cifra, Υπεύθυνος Πωλήσεων
2. Ing. Michal Grežo, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ
3. Svetlana Masaryková, Λογίστρια
4. Martin Ďurisnký, Μηχανικός Συντήρησης
5. Michala Kováčová, Λογίστρια
6. Juraj Halo, Υπεύθυνος Πωλήσεων
7. Juraj Bobula, Υπεύθυνος Πωλήσεων
8. Peter Valo, Υπεύθυνος Πωλήσεων

1. Τα εξαρτήματα ενός δέκτη SDK (semi 
knock down) συναρμολογούνται για την 
δημιουργία του τελικού δέκτη.

2. Μια κυρία από το προσωπικό κάνει 
κάποιες κολλήσεις στην κεντρική 
πλακέτα του δέκτη.

3. Οι ολοκληρωμένοι δέκτες περιμένουν 
για τον τελικό έλεγχο.

4. Έτοιμοι για αποστολή: Το μόνο 
που λείπει είναι το εγχειρίδιο χρήσης, 
που προστίθεται σύμφωνα με τις 
απαιτούμενες γλώσσες για τις διάφορες 
αγορές. 

Ένας Δέκτης 
AB IPBox 
Γεννιέται:


