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Producent odbiorników – AB IPBox, Słowacja 

AB IPBox
Nowy producent w Europie Centralnej

Kilka miesięcy temu, nowo założona firma AB 
IPBox wprowadziła się do tego nowego budynku w 
miejscowości  Topoľčany na Słowacji. Ten sam budynek 
mieści także dystrybutora hurtowego AB-COM.

AB IPBox powstał dopiero w styczniu 
2010 roku, co mogłoby skłaniać do 
przypuszczenia, że nie mógł jeszcze 
wywalczyć sobie żadnej pozycji na 
konkurencyjnym rynku. A jednak, 
wprost przeciwnie. AB IPBox bazuje 
na doświadczeniu i technicznym know-
how swoich właścicieli i pracowników. 
Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś 
więcej o tym nowym graczu i złożyliśmy 
wizytę w siedzibie firmy w małym 
słowackim miasteczku Topoľčany. W końcu 
nie co dzień na runku odbiorników pojawia 
się nowy gracz.
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Topowy model AB IPBox 9900HD ma dwie 
głowice DVB-S2, dwie kieszenie CI, dwa 
czytniki kart, dwa eurozłącza i oczywiście PVR. 
W jednym z przyszłych wydań TELE-satelity 
przedstawimy raport z testów tego odbiornika.

 W nowiutkim biurze i zabudowaniach 
produkcyjnych AB IPBox witają nas 
znajome twarze: Dyrektorem Zarzą-
dzającym jest Juraj Masaryk, który 
zajmował to samo stanowisko w dys-
trybutorze hurtowym AB-COM. Tak się 
składa, że AB-COM mieści się w tym 
samym budynku, więc nie dziwimy się, 
kiedy Juraj Masaryk informuje nas, że 
AB-COM jest wyłącznym dystrybutorem 
AB IPBox w Republice Czeskiej i na Sło-
wacji. „Jednakże współpracuje także z 
innymi wyłącznymi dystrybutorami,” 
dodaje Juraj Masaryk, „a mianowicie w 
Niemczech, Rosji, Ukrainie, Szwajca-
rii, a przede wszystkim, we Włoszech.” 
Co za niespodzianka: firma założona 

kilka miesięcy temu ma już wyłącznych 
dystrybutorów w Europie Centralno 
Wschodniej. „Ponadto współpracujemy 
z dilerami w innych krajach, takich jak 
kraje bałtyckie, Polska, kraje bałkań-
skie, i oczywiście Austria,” kontynuuje 
Juraj Masaryk.

Jeśli spojrzeć na mapę Europy, oczy-
wistym staje się, że Słowacja jest 
znakomitą lokalizacją do zaopatrywa-
nia wszystkich krajów w Centralnej i 
Wschodniej Europie. Szlaki transpor-
towe są krótkie, dzięki czemu odbior-
niki można wysyłać w bardzo wydajny 
sposób.

To prowadzi nas do ważnego pytania: 
co jest takiego specjalnego w firmie AB 
IPBox, że odnosi ona sukcesy w tych 
wszystkich krajach? Juraj Masaryk 
wraca do podstaw i naświetla jedną z 
podstawowych zasad pomyślnego biz-
nesu: „nigdy nie polegamy na jednym 
tylko rozwiązaniu, zawsze prowadzimy 
równoległe strategie.” Juraj Masaryk nie 
tylko ma zawsze w rękawie plan B, ale 
równocześnie pracuje nad planami A i 
B. „Doświadczenie pokazuje, że nigdy 

Juraj Masaryk (po prawej), Dyrektor Zarządzający AB 
IPBOx pokazuje Redaktorowi Naczelnemu TELE-satelity 
Alxandrowi Wiese nowy odbiornik AB IPBox 9900HD. Ten 
konkretny model może być wykonany z różnymi płytami 
czołowymi co widać na zdjęciu.
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wane przez nas. Z drugiej strony, oferu-
jemy skrzynki SKD (Semi Knock Down) 
zamawiane u dostawców azjatyckich, 
którzy produkują je zgodnie z naszymi 
specyfikacjami i których finalny montaż 
odbywa się w naszej hali montażu w 
Europie.” Finalny montaż w Europie ma 
dwie istotne zalety: wszystkie skrzynki 
poddawane są ścisłym testom i speł-
niają wszystkie europejskie wymagania, 
a także klasyfikowane są jako produkty 
lokalne i uzyskują pieczęć „Testowane w 
Europie”.

Oczywiście TELE-satelita najbardziej 
zainteresowany jest odbiornikami opar-
tymi o Linuksa. „Obecnie pracuje nad tą 
linią produktów zespół czterech progra-
mistów, zwłaszcza nad sterownikami do 

nich,” wyjaśnia Juraj Masaryk. Aktualnie 
dostępne są trzy modele, wszystkie kie-
rowane na wyższy segment rynku. „AB 
IPBox 9900HD Plus z dwoma głowicami 
DVB-S2, dwoma kieszeniami CI, dwoma 
czytnikami kart, dwoma złączami SACRT 
i oczywiście PVR jest na szczycie listy 
odbiorników.” Przy dwóch portach USB, 
które także są w standardzie, skrzynka 
ta to prawdziwie cudo techniki. „Przy-
kładowo, można do niej podłączyć tuner 
DVB-T,” sugeruje Juraj Masaryk i wska-
zuje na jeden port USB na płycie tylnej 
i drugi za klapką na płycie czołowej. 
„W ten sposób otrzymujemy odbiornik 
trzygłowicowy, albo jeśli chcemy, nawet 
czterogłowicowy.”

AB IPBox 99HD i 55HD to oznaczenia 

A tak to wyglądało w sierpniu 2009...

Królestwo managerów sprzedaży AB IPBox.

nie można wyeliminować niespodziewa-
nych problemów. Ale jeśli, albo kiedy 
się pojawią, nie powinny zatrzymywać 
biegnących procesów operacyjnych.” 
Juraj Masaryk używa następującego 
przykładu, aby wyjaśnić co ma na myśli. 
„Kiedyś wykryliśmy błąd w oprogramo-
waniu w jednym z naszych odbiorników, 
który powodował zamrażanie obrazu na 
ekranie TV po pewnym czasie pracy. 
Problem ten dawało się rozwiązać tylko 
przez zerowanie odbiornika.”

Oznaczało to, że nie można pro-
duktów zwolnić do sprzedaży. „W tym 
czasie w magazynie mieliśmy drugi typ 
odbiornika z zupełnie innym oprogra-
mowaniem. Gdyby nie to, musielibyśmy 
zatrzymać dostawy naszych produktów 
na rynek.” Bez planu B, większy pro-
blem, na przykład w postaci defektu 
oprogramowania, mógłby doprowadzić 
do upadku firmy. „To nas nauczyło, 
aby nigdy nie polegać na jedynym roz-
wiązaniu,” podkreśla kredo firmy Juraj 
Masaryk. Odnosząc się do dystrybutora 
AB-COM dzielącego ten sam budynek, 
dodaje: „dzięki ścisłej współpracy, z 
AB-COM, również nasze procesy dystry-
bucji bazują na dwóch filarach, a nie na 
pojedynczej grupie produktów.”

Jakie zatem wyroby znajdują się w 
ofercie firmy, która z rozmysłem decy-
duje się oferować więcej niż tylko jedną 
grupę produktów? Juraj Masaryk ma 
przekonująca odpowiedź. „Generalnie 
mamy dwie linie produktów. Z jednej 
strony, oferujemy odbiorniki oparte o 
Linuksa, które są rozwijane i produko-
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… i znowu w roku 2010. Dwukondygnacyjny budynek administracji znajduje się na pierwszym planie. W tyle są: magazyn, pomieszczenie wysyłek i 
serwis.

pozostałych dwóch odbiorników linukso-
wych firmy AB IPBox. Juraj kontynuuje i 
odkrywa kolejny mały sekret: „Wkrótce 
udostępnimy SDK (Software Develop-
ment Kit) dla tej serii!” W chwili gdy 
to czytacie, powinien być już dostępny 
na stronie AB IPBox (www.abipbox.
com). „Przy pomocy SDK wszyscy pro-
gramiści hobbyści będą mogli two-
rzyć nowe, kreatywne funkcje i cechy,” 
mówi Juraj Masaryk i dodaje, że na 
stronie dostępnych będzie wiele wty-
czek programowych dla tych, którzy 
zechcą rozbudować swoje odbiorniki. 
Radio internetowe, YouTube, prognozy 
pogody, czy przeglądarki grafiki, to 
tylko niektóre z wtyczek jakie będzie 
można sobie doinstalować. „Jeśli kto-
kolwiek z waszych czytelników wierzy, 

że wpadł na ciekawy pomysł aplikacji, 
prosimy o kontakt z nami, a może zde-
cydujemy się dodać go do obecnej listy,” 
mówi Juraj Masaryk. To niesamowite jak 
otwarta na niezależnych, zewnętrznych 
programistów jest firma AB IPBox.

Mimo że nowa seria HD100 nie jest 
oparta o Linuksa, jest ona równie inte-
resująca. „Ta seria charakteryzuje 
się dobrą relacją osiągów do ceny i 
jest pomyślana jako drugi bądź trzeci 
odbiornik,” Juraj Masaryk wyjaśnia. 
Stoi za tym idea, że o ile do salonu na 
odbiornik satelitarny wybiera się zwykle 
markowy sprzęt, to marka albo funkcje 
maja mniejsze znaczenie kiedy naby-
wamy skrzynkę do sypialni, pokoju dzie-
cinnego, a nawet do kuchni. „W tych 

pomieszczeniach nie musimy chwalić 
się marką odbiornika, wystarczy, że 
działa poprawnie i można go schować 
za telewizor,” oświadcza Juraj zwraca-
jąc naszą uwagę na niewielkie rozmiary 
odbiorników serii HD100. „Dostępne one 
są na wszystkie standardy transmisji 
od DVB-S2 przez DVB-T, DVB-C, aż do 
IPTV.” Jeśli będzie zapotrzebowanie, AB 
IPBox może także zaoferować wersje 
odbiorników dla ATSC czy ISDB-T.

To prowadzi nas do kolejnego pytania: 
który segment rynku jest celem dla dla 
AB IPBox? „Seria HD100 odbiorników 
skierowana jest przede wszystkim do 
operatorów,” mówi Juraj. „Nowo powsta-
jący operatorzy IPTV są szczególnie 
zainteresowani tanimi odbiornikami,” 

Widok na magazyn wspólnie 
wykorzystywany przez producenta 
odbiorników AB IPBox i dystrybutora 
hurtowego AB-COM.
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kontynuuje Juraj Masaryk i dodaje, że w 
większości przypadków klienci IPTV już 
używają innych odbiorników. W takiej 
sytuacji, gabaryty mają znaczenie – 
im mniejszy odbiornik, tym lepiej, a to 
jedna z głównych zalet serii HD100.”

Może dziwić, jak szczupłą firmą jest 
AB IPBox mimo znaczącej oferty pro-
duktowej. „Zatrudnionych w niej jest w 
sumie 24 pracowników,” Juraj Masaryk 
zdradza liczby. „16 pracuje przy pro-
dukcji odbiorników, czterech odpowiada 
za sprzedaż, a kolejnych czterech za 
wsparcie techniczne.” Jeśli chcieliby-
ście spotkać się z przedstawicielami AB 
IPBox osobiście, powinniście wybrać się 
na targi EEBC w Kijowie na Ukrainie w 
tym roku, albo na targi ANGA w Kolo-
nii w Niemczech w przyszłym. „Oczywi-
ście bierzemy także udział w lokalnych 
wystawach, takich jak INVEX w Repu-
blice Czeskiej, czy HI END na Słowacji. 
Obie będą miały miejsce w listopadzie”, 
dodaje Juraj Masaryk.

Wychodzi na to, że całe to gadanie o 
dywersyfikacji nie jest tylko marketin-
gową paplaniną. AB IPBox bazuje na 
dwóch systemach operacyjnych co daje 
im elastyczność. A i różne produkty kie-
rowane są na różne segmenty rynku. 
Mimo takiej różnorodności, AB IPBox 
daje radę utrzymać niskie ceny i pozo-
stać konkurencyjnym na rynku i to jest 
właściwa recepta na sukces.

Warsztat serwisowy. Jeśli jakiś egzemplarz 
jest niesprawny, uszkodzenie usuwane jest na 
miejscu.

Wejście do firmy AB IPBox. Krajowy dział sprzedaży mieści się na parterze, zaś na piętrze są: dział 
sprzedaży eksportowej, dział marketingu i zarząd.
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Pracownicy AB IPBox 
1.Radovan Cifra, Manager Sprzedaży
2.Inż. Michal Grežo , Manager Marketingu 
3.Svetlana Masaryková , Księgowa
4.Martin Ďurisnký , Inżynier Serwisu
5.Michala Kováčová , Księgowa
6.Juraj Halo , Manager Sprzedaży
7.Juraj Bobula, Manager Sprzedaży
8.Peter Valo , Manager Sprzedaży

1.Komponenty SKD (Semi Knock Down) 
odbiornika montowane są w AB IPBox i 
powstaje finalny odbiornik.

2.Pracownica zakładu lutuje płytę 
główną odbiornika.

3.Skończone odbiornik czekają na 
ostateczną inspekcję.

4.Gotowe do wysyłki. Brakuje tylko 
instrukcji obsługi. W zależności od 
rynku przeznaczenia, dołożona zostanie 
wersja w odpowiednim języku.

Rodzi 
się
odbiornik
AB IPBox:


