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A szlovákiai AB IPBOX beltéri vevőegység gyártó cég 

AB IPBox
Egy új gyártócég Közép-Európában

Néhány hónappal ezelőtt az újonnan alakult AB IPBOX 
műholdvevőegység gyártó ég beköltözött ebbe az 
épületbe a szlovákiai Topolcany-ban. Ugyanez az épület 
ad otthont az AB-COM nagykereskedelmi vállalatnak is.

Az AB IPBOX-ot csak 2010. januárjában 
alapították, amely gondolnánk, 
bizonyos időt igényel, hogy nyomot 
hagyjon a magas versenyképességű 
piacon. Ellenkezőleg, az AB IPBOX 
számít a tulajdonosai és alkalmazottai 
szakértelmére, és műszaki tudására. 
Szerettünk volna többet megtudni az új 
szereplőről és meglátogatni a vállalatot 
a kis szlovák városkában Topolcany-ban 
(Nagytapolcsány, Nyitra megye). Végül 
is nem történik mindennap, hogy egy 
új rajtoló jut be a beltéri vevőegységek 
versenypályájára.
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Az AB IPBox terméksorának a csúcsmodellje: a 
9900HD rendelkezik két DVB-S2-es pásztázóval, 
két CI perselynyílással, két okoskártya-
olvasóval, két SCART eurokonnektorral, és 
természetesen PVR-rel. Az említett készülék 
teszt beszámolója a TELE-satellite egyik 
következő kiadásában fog megjelenni.

Az AB IPBox vadonatúj iroda- és gyár-
épületében ismerős arcok üdvözöltek ben-
nünket. A főigazgató, Juraj Masaryk, aki 
megszokta a hasonló főszerep terhét már 
az AB-COM nagykereskedésben. Véletlen 
folytán az AB-COM ugyanabban az épü-
letben kapott elhelyezést, és így nem 
volt semmilyen meglepetés, mikor Juráj 
Masaryk közölte velünk hogy az AB-COM 
úgy tevékenykedik mint az AB IPBox kizá-
rólagos nagykereskedelmi forgalmazója 
Csehországban és Szlovákiában.  „Mi 
azonban közre működünk további, exk-
luzív nagykereskedelmi forgalmazókkal 
is”, teszi hozzá Juraj Masaryk,” neveze-
tesen Németországban, Oroszországban, 
Ukrajnában, Svájcban, de mindenekelőtt 
Olaszországban. Íme egy váratlan megle-

petés: a vállalatnak, amelyet csak néhány 
hónappal ezelőtt alapítottak, már vannak 
Közép- és Kelet-Európa nagy részében 
megállapodásai az exkluzív nagybani 
árúelosztásról. „Ezeken kívül mi más 
államokbani nagykereskedőkkel is együtt-
működünk, mint amilyenek a Balti álla-
mok, Lengyelország, a Balkán országai, 
valamint természetesen Ausztria,” foly-
tatja Juraj Masaryk.

Ha megnézzük Európa térképét nyil-
vánvalóvá válik, hogy Szlovákiának kitűnő 
földrajzi helyzete van, hogy kiszolgálja az 
összes államot Közép- és Kelet-Európá-
ban. Forgalmi utai rövidek, így a beltéri 
műholdvevőegységek magas eredményes-
séggel szállíthatók célba.

Ami nagy kérdés elé állít bennünket : Mi 
az a különleges az AB IPBox körül, ami ezt 
az új szereplőt olyan sikeressé teszi mind-
ezekben az országokban ? Juraj Masaryk 
visszatér az alapokhoz és kiemeli egyikét a 
fontosabb szabályoknak, amelyet követnie 
kell minden sikeres üzletembernek : „Mi 
valójában sohasem tartjuk magunkat csak 
egyetlen megoldáshoz, hanem mindenkor 
egy párhuzamos stratégiát is követünk.” 
Juraj Masaryk nem csak egy B tervet tud 
bármikor előhúzni a ruhaujjából, hanem 
dolgozni is tud egy időben úgy az A mint 

Juraj Masaryk (jobbra), az AB IPBox igazgatója 
bemutatja az új AB IPBox 9900 HD beltéri vevőegységet 
Alexander Wiese-nek, a TELE-satellite főszerkesztőjének. 
Ennek a modellnek a különlegessége, hogy különbözően 
formatervezett homlokfalakkal kerül forgalomba, amelyek 
megtekinthetők a kiállító polcon.
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ségek, amelyek ázsiai nagykereskedőktől 
származnak, és előállításuk  részletes elő-
írásaink szerint folyik, a végső összeszere-
lés, pedig európai gyátelepünkön történik.“ 
Az Európában való végső összeszerelésnek 
két fontos előnye van : minden készülék 
szigorú tesztelésnek van alávetve, és talál-
kozik az európai igényekkel is. Ami még 
fontosabb, helyi termékekként vannak 
besorolva minőség szerint, és elnyerik az 
„Európában tesztelve.”pecsétet. 

Mi a TELE-satellite-nél természetesen 
leginkább a Linux alapú beltéri vevőegység-
vonal iránt mutatunk érdeklődést. „Egy 
négytagú, szoftvermérnök csapat folya-
matosan dolgozik ezen a vonalon, különö-
sen ezeknek a beltéri vevőegységeknek a 
meghajtóin,“ magyarázza Juraj Masaryk. 
Három modell található rendszeresen, 
mindegyikük a piac magasabb értékű 

kínálatához tartozik. „Az AB IPBox 9900HD 
Plus a maga két DVB-S2 pásztázójával, két 
CI perselynyílásával, két okoskártya olva-
sójával, két scart euro-csatlakozójával, és 
természetesen a PVR-el a mi beltéri vevő-
egység-sorozatunk csúcsát jelenti.“ A két 
USB-kapu, amely ennek a készüléknek a 
szabványos sajátossága lehetővé teszi, 
hogy átváltozzon egy valódi csodagéppé. 
„Például, ha rá akarunk csatlakoztatni egy 
DVB-T pásztázó egységet,“  sugalmazza 
Juraj Masaryk, és mutat nekünk egy USB-
kaput a hátlapon, és egy másodikat a hom-
lokfalon egy csapóajtó mögött. „Így lehet 
hármas vevőegységünk, vagy, ha úgy 
akarjuk, akár négyes is.“

Az AB IPBox 99HD és 55HD az AB IPBox 
által gyártott másik két Linux meghajtású 
beltéri vevőegység elnevezése. Juraj egy 
másik kis titkot is kezd nekünk feltárni : 

Ez volt látható 2009. augusztusában...

Az AB IPBox eladási főnökeinek birodalma

a B terven. „A gyakorlat megmutatta hogy 
váratlan gondokat sohasem tudunk teljes 
egészében elkerülni. De ha, és amikor elő-
fordul, nem szabad megengedni a felbuk-
kanó gondoknak, hogy leállítsák a munka 
folyamatokat.“ Juraj Masaryk a következő 
példát használja, hogy megmagyarázza, 
mit gondol ezzel. „Egyszer találtunk egy 
szoftverhibát az egyik beltéri vevőegység 
gyártásvonalnál, amely lefagyasztotta a 
képernyőn a képet bizonyos idő után. Ezt 
a gondot nem lehetett másképpen meg-
oldani mint a készülék újraprogramozásá-
val.“

Nos, ez azt jelentette, hogy ezt a termé-
ket nem lehet árúba bocsáni. „Ez időben 
volt egy másik beltéri vevőegységünk rak-
táron egy teljesen különböző szoftverrel, 
nélküle le kellett volna állítanunk a piac 
ellátását a termékeinkkel.“ B terv nélkül, 
az olyan nagy gond mint egy szoftver-
hiba, képes tönkretenni a vállalatot. „Ez 
megtanított bennünket arra, hogy ne csak 
egyetlen megoldásra támaszkodjunk,“ 
hangsúlyozza ezt Juraj Masaryk vállalati 
hitvallásként, és utal az AB-COM nagyke-
reskedőre, amellyel ugyanazon épületen 
osztoznak. „Hála a szoros együttműködés-
nek az AB-COM-al, a mi termék elosztási 
folyamataink is két oszlopon nyugszanak, 
és nincsenek egyetlen termékcsoportra 
utalva.“

Tehát mely terméksor van egy olyan 
vállalat kínálatában, amely szándékosan 
jelöl ki egynél több termékcsoportot a 
kínálatába sorolásra ? Juraj Masaryknak  
meggyőző a válasza : „Általában két ter-
mékvonalunk van. Egyrészt a Linux-alapú 
vevőegységek vannak a kínálatunkban, 
amelyeket mi fejlesztettünk ki, és mi is 
gyártunk. Másrészt, itt vannak az ún. SKD 
(semi knock down) azaz félkész vevőegy-
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… és így újfent 2010-ben. Az emeletes igazgatósági épület látható elülnézetben, a raktárépülettel, a csomagoló- és kikézbesítő osztállyal és a 
javítóműhellyel a háttérben.

„Hamarosan ehhez a sorozathoz kapható 
lesz egy szoftverfejlesztő készlet (SDK, 
Software Developer Kit) is !“ Mire a TELE-
satellite jelen kiadása olvasóink kezébe 
jut, le lehet majd tölteni az AB IPBox 
honoldalról (www.abipbox.com). „Az SDK 
segítségével az összes szoftverbütykölő-
nek alkalma fog nyílni, hogy szabadon, új 
szoftvermegoldásokat, és kreatív sajátos-
ságokat keressen,“ mondja Juraj Masaryk, 
és hozzáadja, hogy egyéb szoftverkisegítő 
programok teljes palettája is elérhetővé 
fog válni hamarosan az AB IPBox honolda-
lán azok számára, akik készülékük számára 
több sajátosságot kívánnak. Az internetes 
rádió, a YouTube, az időjárás előrejelzés, 
vagy a képkivetítők, csak néhány példa a 
telepíthető szoftverek közül. „Ha az olva-
sóik bármelyike úgy gondolná, hogy figye-
lemreméltó alkalmazásra talált, szabadon 
lépjen kapcsolatba velünk, és esetleg úgy 

határozhatunk, hogy azt az alkalmazást a 
már létező kisegítőprogram jegyzékünk-
höz csatoljuk,“ mondja Juraj Masaryk. 
Frissítően hat látnunk, hogy az AB IPBox 
nyitva áll a független szoftver fejlesztők 
elgondolásai iránt.

Azonban az új HD100-as sorozat, amely 
Linux meghajtó rendszeren alapul, sem 
kevésbé érdekes. „Ezt a sorozatot a pén-
zért kapott érték jellemzi, és második vagy 
harmadik beltéri vevőegység szerepében 
használható,“ magyarázza Juraj Masaryk. 
A vezérgondolat tulajdonképpen az, hogy 
a nappaliba a szokványos ‘bűnösök’ egyi-
két választjuk beltéri műhold vevőegy-
ség elhelyezésére. A  márkanévnek, és 
a sajátosságoknak nincs különösebb, ha 
egyáltalán van, jelentősége, amikor a 
beltéri vevőegységet a hálószobában, a 
gyerekszobában vagy esetleg a konyhá-

ban használjuk. „Nem kell mutogatnunk 
a beltéri vevőegységünket ezekben a 
helyiségekben, itt csak egy olyan készü-
lékre van szükségünk, amely működik, 
és a tévékészülék mögé rejthető,“ állítja 
Juraj miközben egyúttal utal a HD100-as 
beltéri vevőegység sorozat kicsiny mére-
teire. „Ezek kaphatók az összes átviteli 
szabványban a DVB-S2-től a DVB-T-ig, a 
DVB-C-n át egészen az IPTV-ig.“ Alkalom 
adtán, az AB IPBox, ilyen kereslet esetén 
ezt a beltéri vevőegység sorozatot ATSC 
és ISDB-T változatban is fogja forgalmazni.

Ami bennünket egyenesen a következő 
kérdéshez vezet : Mely vevőréteget célozza 
meg az AB IPBox ? „Különösen a HD100-as 
sorozat vevőegységeivel öszpontosítunk 
elsősorban a műsorellátói piacra.” mondja 
Juraj „Az új és eljövendő internetes tévé 
műsorellátók különösen érdeklődnek az 

Pillantás a raktárba, amelyet 
közösen használ az AB IPBox beltéri 
műholdvevőegység gyártó cég, és az 
AB-COM nagykereskedelmi vállalat.
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alacsony árú vevőegységek iránt,“ foly-
tatja Juraj Masaryk, és azt állítja, hogy az 
IPTV végfelhasználók az esetek többsé-
gében már használnak másmilyen beltéri 
vevőegységeket. „Ilyen esetben a méret-
nek nincs jelentősége, azzal, hogy minél 
kisebb annál jobb, és ez éppen a HD100-as 
sorozat egyik kulcssajátossága.“

Meglepőnek tűnhet, hogy az AB IPBox 
nagyon kis méretű vállalat, annak dacára, 
hogy ilyen széleskörű termékválasztékkal 
rendelkezik. “Összesen 24 alkalmazottunk 
van,” hozakodik elő Juraj Masaryk a szá-
mokkal. “ezzekből 16-an a beltéri vevő-
egységek gyártásán dolgoznak, négy van 
megbízva az eladással, és további négy 
foglalkozik a műszaki ellátással.” Ha az AB 
IPBox felelősei valamelyikével szeretnénk 
találkozni, és szeretnénk megtekinteni az 
összes terméküket, akkor ezt megtehetjük 
az idén az ukrajnai Kievben tartaott EEBC 
meglátogatásakor, illetve jövőre, Németor-
szágban, Kölnben, az ANGÁ-n. “Természe-
tesen mi a helyi vásárokat és kiállításokat 
is felhasználjuk a cégünk bemutatására, 
mint amilyenek az INVEX a Csehország-
ban és a HI END Szlovákiában. Mindkettő 
novemberben kerül megrendezésre,” foly-
tatja Juraj Masaryk.

Kiderül, hogy ez a sokféleségről szóló 
beszámoló nem csupán üres reklámfecse-
gés. Egyrészt, az AB IPBox két különböző 
meghajtó rendszerre tér vissza a nagyobb 
hajlékonyság érdekében. Másrészt, itt 
vannak a termékek maguk, amelyek nyil-
vánvalóan a piac különböző részeit célozták 
meg. Még ilyen sokoldalú stratégia mellett 
is képes az AB IPBox alacsonyan tartani az 
árait és versenyképesnek maradni, ez, úgy 
tűnik, a sikerük igazi receptje.

Pillantás a javítóműhelybe. Ha a beltéri 
vevőegység működésében zavar mutatkozik az 
AB IPBox köteles itt helyben mindent kijavítani.

Az AB IPBox átvételi övezete : a nemzeti árúértékesítő csapat a földszinten dolgozik, míg az első 
emelet vendége a kiviteli osztály, a piacszervező osztály és az ügyviteli igazgatás.
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Az AB-IPBox alkalmazottai 
1. Cifra Radován, eladás vezető
2. Ing. Grezsó Mihal, piackutató mérnök.
3. Svetlana Masariková, könyvelőnő
4. Durinsky Martin, szolgáltató mérnök
5. Michala Kovacsova, könyvelőnő
6. Halo Juraj, eladás vezető
7. Bobula Juraj, eladás vezető
8. Valo Peter, eladás vezető

1. Az SKD (semi-knock down) félkész 
beltéri vevőegységek alkatrészeit 
összeszerelik az AB IPBox-nál, hogy 
elkészüljön a végső termék.

2. A csapat egyik női tagjának 
valamilyen forrasztani valója akadt az 
alaplemezen.

3. Az utolsó szemlére várakozó, 
befejezett beltéri műhold vevőegységek.

4. Leszállításra készen : az egészből 
csak a használati utasítás hiányzik, azt 
olyan nyelven adják majd hozzá, amilyet 
az adott piac megkíván.

Egy AB-IPBox beltéri 
műholdvevőegység 
születése


