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Fabricante do Rceptor AB IPBox, Eslováquia 

AB IPBox
Novo fabricante na Europa Central

Foi fundado à poucos meses atrás um fabricante de 
receptores AB IPBox que mudou-se para o novo edifício 
em Topolcany, Eslováquia. O mesmo prédio também 
abriga o distribuidor AB-COM.

A AB IPBox apenas se estabeleceu em 
Janeiro de 2010, o que nos poderia levar 
a pensar que iria demorar algum tempo 
para obter uma posição num mercado 
altamente competitivo. Pelo contrário, 
AB IPBox conta com a especialidade e 
know-how técnico dos seus proprietários 
e funcionários. Queríamos saber mais 
sobre este novo interveniente e visitamos 
a empresa na pequena cidade Eslovaca 
chamada Topolcany. Afinal, não é todos 
os dias que uma nova empresa entra no 
ramo dos receptores.



■

■

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

Modelo topo de gama da AB IPBox: O 9900HD 
possui dois sintonizadores DVB-S2, dois slots 
CI, dois leitores smartcard, dois euroconectores 
scart e obviamente o PVR. Um relatório de 
ensaio para esta caixa está marcado para uma 
das próximas edições da TELE-satélite.

Fomos recebidos por rostos conheci-
dos no escritório novinho em folha e nas 
instalações de fabricação da AB IPBox: 
O Gerente Administrador é Juraj Masa-
ryk, que costumava manter a mesma 
posição como distribuidor de vendas da 
AB-COM. Aliás, a AB-COM está localizada 
no mesmo prédio e, por isso ficamos 
surpreendidos quando Juraj Masaryk 
nos informa que a AB-COM actua como 
distribuidor exclusivo para a AB-IPBox 
nas Repúblicas Checa e Eslovaca. “Nós, 
porém, também cooperamos com dis-
tribuidores exclusivos”, Juraj Masaryk 
acrescenta, “nomeadamente na Alema-
nha, Rússia, Ucrânia, Suíça e - sobre-
tudo - a Itália.” O que é uma surpresa 
inesperada: uma empresa que foi fun-
dada apenas a alguns meses já tem em 

vigor acordos de distribuição exclusivos 
em grande parte da Europa Central e 
Oriental. “Além disso, trabalhamos com 
distribuidores em outros países como os 
Estados Bálticos, a Polónia e os Países 
dos Balcãs, bem como a Áustria”, diz 
Juraj Masaryk e contínua a conversa.

Se olhar para um mapa da Europa 
torna-se óbvio que a Eslováquia é um 
local brilhante para servir todos os países 
da Europa Central e Oriental. As rotas de 
transporte são tão curtas que os recep-
tores podem ser transferidos com uma 
eficiência muito elevada.

O que nos leva à grande questão: 
O que tem de tão especial a AB IPBox 
que torna este novo interveniente tão 
bem sucedido em todos esses países? 

Juraj Masaryk recua no tempo para falar 
sobre o básico e destaca uma das regras 
mais importantes de qualquer empre-
sário de sucesso: “Nós nunca confia-
mos numa única solução, mas sempre 
seguimos uma estratégia concorrente.” 
Juraj Masaryk tem sempre um plano B 
na manga que pode ser utilizado a qual-
quer momento mas também trabalha ao 
mesmo tempo sobre os planos A e B “A 
experiência tem mostrado que nunca 
podemos descartar por completo os pro-
blemas inesperados. Mas se acontecer e 

Juraj Masaryk (direita), é o Gerente Administrador 
da AB IPBox que apresenta o novo receptor AB IPBox 
9900HD para o Chefe de Redacção da TELE-satélite. Este 
particular modelo vem com vários designs no painel 
frontal que podemos ver na prateleira de exposição.
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que são produzidas de acordo com as 
nossas especificações próprias e que a 
montagem final é feita no nosso local de 
produção na Europa. “A montagem final 
na Europa tem duas vantagens impor-
tantes: Todas as caixas são submetidas 
a rigorosos testes e cumprem todos os 
requisitos europeus. Além do mais são 
classificadas como produtos locais e 
contêm o selo “ Testado na Europa “.

Aqui a TELE-satélite está naturalmente 
mais interessada na linha de receptores 
baseados em Linux. “Temos uma equipa 
de quatro engenheiros de software que 
está actualmente a trabalhar nessa 
linha, especialmente sobre os condu-
tores para os receptores”, explica Juraj 
Masaryk. Estão disponíveis três mode-
los e todos voltados para um mercado 
topo de gama. “O nosso receptor topo-

de-gama é o AB IPBox 9900HD Plus, 
que tem dois sintonizadores DVB-S2, 
dois slots CI, dois leitores smartcard, 
dois euroconectores scart e obviamente 
o PVR.” Com duas interfaces USB que 
também são uma característica padrão 
que transforma esta caixa numa autên-
tica máquina de milagres. “Por exemplo, 
se pretender ligar um sintonizador stick 
DVB-T”, sugere Juraj Masaryk e mostra-
nos uma interface USB na parte detrás 
da caixa e o segundo fica atrás de uma 
aba no painel frontal. “Desta forma, con-
seguimos ter um receptor triplo ou - se 
pretender – até mesmo um receptor 
quadruplo”.

AB IPBox 99HD e 55HD são designa-
ções de outros dois receptores em Linux 
da AB IPBox. Juraj continua por revelar 
um outro pequeno segredo: “Breve-

Era este o aspecto, em Agosto de 2009 ...

O reino dos gestores de vendas da AB IPBox.

quando ocorrer, nunca devemos parar os 
processos operacionais. “Juraj Masaryk 
usa o seguinte exemplo para explicar 
o que quer dizer com isso. “Assim que 
nós detectamos um erro de software 
numa das nossas linhas de receptores, 
que fazia com que a imagem no ecrã do 
televisor ficasse parada após um deter-
minado tempo. Este problema apenas 
poderia ser resolvido fazendo a reset no 
receptor. “

O que isto significa é que os produtos 
não poderiam ser enviados para a venda. 
“Nessa altura já tínhamos um segundo 
receptor na loja com um software total-
mente diferente, caso contrário, teria 
de parar de abastecer o mercado com 
os nossos produtos.” Sem um plano B 
ficamos com um maior problema, como 
um erro de software tem o potencial 
de arruinar uma empresa. “Isto nos 
ensinou a nunca confiar numa solução 
única”, Juraj Masaryk enfatiza o credo da 
empresa e refere-se ao facto de compar-
tilharmos o mesmo edifício com a distri-
buidora de vendas da AB-COM. “Graças 
à estreita cooperação com a AB-COM até 
mesmo os nossos processos de distribui-
ção são baseados em dois pilares e não 
temos que confiar num simples grupo de 
produtos.”

Então que produto está na oferta de 
uma empresa que deliberadamente 
decide oferecer muito mais que um 
grupo de produtos? Juraj Masaryk tem 
uma resposta convincente: “Regra geral 
temos duas linhas de produtos. Por um 
lado oferecemos receptores basea-
dos em Linux que são desenvolvidos e 
fabricados por nós. Por outro lado ofe-
recemos SKD (semi knock down) caixas 
provenientes de fornecedores asiáticos 
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... e em 2010. O edifício administrativo de dois andares pode ser visto na frente, com as instalações do armazém e o sector de expedição nas costas.

mente vamos disponibilizar o SDK (Sof-
tware Developer Kit) para esta série!” 
No momento em que estiver a ler esta 
edição da TELE-satélite já deverá estar 
disponível para download no site da AB 
IPBox em www.abipbox.com”. Com o 
SDK todos as pequenas reparações de 
software ficam disponiveis para chico-
tearmos com as novas soluções de sof-
tware e outros recursos criativos”, diz 
Juraj Masaryk e acrescenta que toda 
gama de plugins de software adicionais 
ficara agora disponível a partir do web-
site da IPBox AB, é optimo para aqueles 
que querem ainda mais recursos para 
sua caixa. A Rádio na Internet, You-
Tube, Previsão do Estado do Tempo ou 
Telespectadores de imagem, são apenas 
alguns dos plugins que podem ser ins-
talados. “Se algum de seus leitores 
acredita que tem uma ideia para uma 

aplicação fenomenal nos nossos recep-
tores, que entre em contacto connosco 
que podemos até mesmo chegar a deci-
dir adicionar às aplicações já existentes”, 
diz Juraj Masaryk. É refrescante ver que 
AB IPBox está aberta a ideias de desen-
volvedores de software independentes.

Embora a série do novo HD100 seja 
baseada no sistema operacional Linux 
não deixa de ser tão interessante. “Esta 
série é caracterizada pelo valor de seu 
preço e destina-se para ser usado como 
segundo ou terceiro receptor “, explica 
Juraj Masaryk. A ideia por detrás disto 
é que na sala uma das pessoas costuma 
optar por ter um receptor de satélite, 
mas por sua vez a marca e as suas carac-
terísticas desempenham um papel pouco 
ou nada importante quando utilizados no 
quarto, cozinha ou até mesmo quarto de 

criança. “Não precisa de mostrar o seu 
receptor nestes locais, apenas vai pre-
cisar de uma caixa que funciona e que 
possa ficar escondida por detrás do tele-
visor”, afirma Juraj e ao mesmo tempo 
sugere os receptores da série HD100 
pelo seu tamanho reduzido. “Estão dis-
poníveis para todos os padrões de trans-
missão desde o DVB-S2, DVB-T, DVB-C 
até chegarmos ao IPTV.” Se justificar 
o pedido, a AB IPBox também poderá 
fornecer esta série de receptores para 
ATSC e ISDB-T.

O que nos leva a fazer a próxima per-
gunta: Qual é o segmento de clientes 
alvo da AB IPBox? “É especialmente com 
as caixas da série HD100 que claramente 
focamos no mercado de fornecedores”, 
diz Juraj. “Em particular novos clientes e 
a vinda de provedores IPTV, estão inte-

Imagem do armazém que é 
utilizado em conjunto pelo fabricante 
dos receptores AB IPBox e pelo 
distribuidor retalhista da AB-COM.
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ressados em receptores de baixo custo”, 
Juraj Masaryk continua e afirma também 
que os clientes finais de IPTV na maio-
ria dos casos já utilizam outros recepto-
res. “Neste caso, o tamanho não importa 
- só que neste caso menor é melhor, e 
é exactamente esta uma das principais 
características da série HD100.”

Pode surgir como uma surpresa ver 
que a AB IPBox é uma empresa muito 
pequena, apesar de sua ampla gama de 
produtos. “Empregamos um total de 24 
funcionários”, Juraj Masaryk comenta os 
números. “Dos quais 16 trabalham na 
fabricação de receptores, quatro são res-
ponsáveis pelas vendas e outros quatro 
trabalham para o suporte técnico.” Se 
estiver interessado em conhecer os 
responsáveis da AB IPBox em pessoa 
e deseja ver todos os produtos poderá 
visitar a EEBC em Kiev/Ucrânia este ano 
ou a ANGA na Colónia/Alemanha no ano 
seguinte. “É obvio que também utilizam 
as feiras e exposições locais como pla-
taformas para a nossa empresa, como o 
INVEX na República Checa e a HI END 
na Eslováquia. Ambas vão ter lugar em 
Novembro “, acrescenta Juraj Masaryk.

Acontece que toda esta conversa de 
diversificação não é apenas conversa 
de marketing. Por um lado, a AB IPBox 
cai de volta em dois diferentes sistemas 
operacionais para maior flexibilidade. E 
depois tem os seus produtos, que clara-
mente são alvo de diferentes segmentos 
de mercado. Mesmo com esta estraté-
gia multi-facetada a AB IPBox consegue 
manter os preços baixos e permanecer 
competitiva, o que parece ser apenas a 
receita certa para o sucesso.

Fotografia da oficina. No caso de um receptor 
apresentar uma anomalia a AB IPBox faz todo o 
tipo de reparações aqui neste local.

A área de recepção da AB IPBox: A equipa nacional de vendas trabalha no rés-do-chão, enquanto 
no primeiro andar temos a equipa de vendas de exportação, departamento de marketing e gestão.
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Empregados da AB IPBox 
1. Radovan Cifra, Gerente de Vendas
2. Ing. Michal Grežo, Gerente de Marketing
3. Svetlana Masaryková, Contabilista
4. Martin Ďurisnký, Engenheiro de Serviço
5. Michael Kováčová, Contabilista
6. Juraj Halo, Gerente de Vendas
7. Juraj Bobula, Gerente de Vendas
8. Peter Valo, Gerente de Vendas

1. Os componentes SDK (semi knock 
down) do receptor são montados pela 
AB IPBox para criar o receptor.

2. Um membro feminino da equipa faz 
algumas soldaduras na placa principal 
do receptor.

3. Os receptores terminados à espera da 
inspecção final.

4. Pronto para a expedição: Tudo o que 
ainda falta é o manual do usuário que 
é adicionado com o idioma necessário 
para diversos mercados.

Nasceu
Um Novo 
Receptor 
AB IPBox:


