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Producătorul de receptoare AB IPBox din Slovacia 

AB IPBox
Noul producător din Centrul Europei

Acum câteva luni, nou-înfiinţata companie 
producătoare de receptoare AB IPBox s-a mutat în 
această clădire nouă din Topolčany, Slovacia. În aceeaşi 
clădire se află şi distribuitorul angro AB-COM. 

AB IPBox a fost înfiinţată abia în ianuarie 
2010, ceea ce v-ar face să credeţi că va 
trece ceva timp până când va ocupa un 
loc important pe piaţa competitivă. Din 
contră, AB IPBox reuşeşte, bazându-se 
pe expertiza şi know-how-ul tehnic ale 
proprietarilor şi angajaţilor. Am dorit să 
aflăm mai multe despre acest jucător 
nou şi am vizitat compania, în micul oraş 
slovac Topo¾èany. La urma urmelor, nu 
se întâmplă în fiecare zi ca o companie 
nouă să intre pe terenul receptoarelor.
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Modelul cel mai de top al AB IPBox: 9900HD se 
laudă cu 2 tunere DVB-S2, două sloturi CI, două 
cititoare de smartcarduri, doi euroconectori 
scart şi cu PVR, bineînţeles. Un raport al 
rezultatului testării acestui raport va apărea în 
una dintre ediţiile viitoare ale TELE-satelit. 

Suntem întâmpinaţi de feţe familiare 
în biroul nou-nouţ şi în clădirea de pro-
ducţie a AB IPBox: directorul general 
este Juraj Masaryk, care ocupa aceeaşi 
funcţie la distribuitorul angro AB-COM. 
Întâmplător, AB-COM este situat în 
aceeaşi clădire, aşa că nu surprinde pe 
nimeni când  Juraj Masaryk ne infor-
mează că AB-COM acţionează ca distri-
buitor angro exclusiv pentru AB-IPBox în 
Cehia şi Slovacia. „Cooperăm, totuşi, cu 
distribuitori exclusivi adiţionali,“ adaugă 
Juraj Masaryk, „şi anume în Germania, 
Rusia, Ucraina, Elveţia – în primul rând 
– Italia.“ Ce surpriză: o companie care a 
fost înfiinţată abia cu câteva luni înainte 
are deja stabilite aranjamente de distri-

buţie exclusive în multe ţări din Europa 
Centrală şi de Est. „În plus, lucrăm cu 
dealeri din alte ţări, precum statele bal-
tice, Polonia, statele balcanice şi Austria, 
bineînţeles,“ continuă Juraj Masaryk. 

Dacă vă uitaţi la harta Europei, devine 
evident faptul că Slovacia este o loca-
ţie excelentă pentru a aproviziona toate 
ţările din Europa Centrală şi de Est. 
Rutele de transport sunt scurte, astfel 
încât receptoarele să fie trimise cu efici-
enţă maximă.

Ceea ce ne duce la marea întrebare: 
ce are AB IPBox atât de special încât 
este un jucător de succes în toate aceste 

ţări? Juraj Masaryk se întoarce la regu-
lile de bază şi scoate în evidenţă una 
dintre cele mai importante îndatoriri ale 
oricărui om de afaceri de succes: „Nu ne 
bazăm niciodată pe o singură soluţie, ci 
adoptăm întotdeauna o strategie multi-
laterală.“ Nu numai că Juraj Masaryk are 
mereu un plan B în mânecă, dar lucrează 
şi la planul A şi la planul B în acelaşi 
timp. „Experienţa ne-a arătat că nu poţi 
elimina niciodată complet problemele 
neaşteptate. Dar dacă şi când apar, 

Juraj Masaryk (dreapta), directorul general al AB IPBox, 
îi prezintă noul receptor AB IPBox 990HD redactorului-
şef al TELE-satelit, Alexander Wiese. Acest model vine 
cu design-uri diferite pentru partea din faţă, care pot fi 
văzute pe raftul de prezentare.. 
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asamblare finală are loc în hala noas-
tră de producţie din Europa.“ Asambla-
rea finală din Europa are două avantaje 
importante: toate receptoarele sunt 
supuse unor teste stringente şi îndepli-
nesc toate standardele europene. Mai 
mult, sunt clasificate ca produse locale 
şi obţin sigiliul „testat în Europa”.

Noi, cei de la TELE-satelit, suntem 
interesaţi, bineînţeles de linia de recep-
toare bazate pe Linux. „O echipă de 
patru ingineri de software lucrează în 
prezent la această linie, în special la 
conductorii pentru aceste receptoare,“ 
explică Juraj Masaryk. Sunt disponi-
bile, în prezent, trei modele, adaptate 
la nivelul superior al pieţei. „Cel mai de 
top receptor al nostru este AB IPBox 

9900HD Plus, cu două tunere DVB-S2, 
două sloturi CI, două cititoare de smart-
carduri, doi euroconectori scart şi cu 
PVR, bineînţeles.“ Cu cele două interfeţe 
USB care sunt dotări standard, acest 
receptor poate fi transformat într-o ade-
vărată maşinărie miracol. „De exemplu, 
poate doriţi să introduceţi un tuner stick 
DVB-T,“ sugerează Juraj Masaryk şi ne 
arată o interfaţă pentru USB pe partea 
din spate şi o a doua, în spatele unei cla-
pete, pe partea din faţă. „Astfel, aveţi 
un receptor triplu sau – dacă doriţi – un 
receptor cvadruplu.“ 

AB IPBox 99HD şi 55HD sunt denumi-
rile altor două receptoare Linux de la AB 
IPBox. Juraj continuă, dezvăluind încă un 
secret: „În curând, vom lansa kitul SDK 

Aşa arăta în august 2009...

Regatul managerilor de vânzări ai AB IPBox.

nu trebuie niciodată să oprească pro-
cesele operaţionale.“ Acesta foloseşte 
următorul exemplu pentru a ne explica 
ce vrea să spună. „Odată, am detectat 
un virus la software, în una dintre liniile 
de receptoare, ceea ce făcea ca ima-
ginea de pe ecranul televizorului să se 
blocheze după un anumit timp. Această 
problemă a putut fi rezolvată numai prin 
resetarea serverului.“ 

Aceasta însemna că produsele nu 
au putut fi puse în vânzare. „La acea 
vreme, aveam deja un al doilea receptor 
în magazine cu un software total diferit, 
altfel, ar fi trebuit să oprim aproviziona-
rea pieţei cu produsele noastre.“ Fără un 
plan B, o problemă majoră ca un virus 
are potenţialul să ruineze o companie. 
„Această situaţie ne-a învăţat să nu ne 
bazăm niciodată pe o singură soluţie“ 
subliniază Juraj Masaryk credo-ul com-
paniei şi se referă şi la distribuţia angro 
a AB-COM din aceeaşi clădire. „Datorită 
cooperării strânse cu AB-COM, chiar 
procesele noastre de distribuţie sunt 
bazate pe doi piloni şi nu trebuie să se 
bazeze pe un singur grup de producţie.“

Aşadar, ce oferă o companie care 
decide să vândă mult mai mult decât un 
singur grup de produse? Juraj Masaryk 
are un răspuns convingător: „În gene-
ral, avem două linii de produse. Pe de 
o parte, oferim receptoare bazate pe 
Linux, care sunt dezvoltate şi fabricate 
de noi. Pe de altă parte, oferim recep-
toare SKD (semi knock down) provenite 
de la furnizorii asiatici, care le fabrică 
urmând instrucţiunile noastre şi a căror 
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... şi mai târziu, în 2010. În faţă, poate fi văzută clădirea administrativă cu două etaje, iar, în spate, sunt depozitul, clădirea pentru expedieri şi cea 
pentru reparaţii.

(Software Developer Kit) pentru aceste 
serii!“ Până când veţi termina de citit 
acest număr TELE-satelit, ar trebui să 
fie deja disponibil pentru descărcare pe 
site-ul AB IPBox, www.abipbox.com. „Cu 
SDK, toţi pasionaţii sunt liberi să creeze 
noi soluţii software şi dotări creative,“ 
spune Juraj Masaryk şi adaugă că o nouă 
gamă de programe software va fi deja 
disponibilă pe site-ul AB IPBox, pentru 
cei care vor mai multe dotări pentru 
receptoarele lor. Radio pe internet, You-
Tube, prognoze meteo sau programe 
de vizionat fotografii sunt numai câteva 
dintre programele care pot fi instalate. 
„Dacă vreunul dintre cititorii dumnea-
voastră crede că a creat o aplicaţie valo-
roasă, este liber să intre în contact cu noi 
şi am putea decide chiar să o adăugăm la 

gama de produse deja existentă,“ spune 
Juraj Masaryk. Este reconfortant să vezi 
că AB IPBox este deschisă la idei de la 
dezvoltatorii de software independenţi. 

Noua serie HD100, care este bazată 
pe sistemul de operare Linux, este la 
fel de interesantă. „Această serie este 
caracterizată de valorizarea banilor şi 
este destinată folosirii ca receptoare 
secundare sau terţe” explică Juraj 
Masaryk. Ideea este că pentru sufrage-
rie este foarte importantă marca recep-
torului, în timp ce în dormitor, camera 
copiilor sau bucătărie, acest aspect nu 
contează. „Nu ai nevoie să te lauzi cu un 
receptor în aceste camere secundare, 
tot ce ai nevoie este un receptor care să 
funcţioneze şi care să fie ascuns în spe-

tele televizorului,“ declară Juraj şi face, 
în acelaşi timp, trimitere la dimensiunea 
redusă a receptoarelor din seria HD100. 
„Acestea sunt disponibile pentru toate 
standardele de trasmisie, de la DVB-S2 
la DVB-T, DVB-C şi până la IPTV.“ Dacă 
cererea va fi mare, AB IPBox va oferi 
această serie de receptoare şi pentru 
ATSC şi ISDB-T.

Ceea ce ne duce la următoarea între-
bare: care este segmentul de consu-
matori căruia i se adresează AB IPBox? 
„Cu seria de receptoare HD100 ne adre-
săm în mod special pieţei de furnizori,“ 
spune Juraj. „În special noii şi viitorii 
furnizori IPTV sunt interesaţi de recep-
toare ieftine,“ continuă Juraj Masaryk, 
adăugând că consumatorii finali IPTV 

Imagine din depozitul care este 
folosit în comun de producătorul de 
receptoare ABIPBox şi distribuitorul 
angro AB-COM.
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folosesc deja, în majoritatea cazurilor, 
alte receptoare. „În aceste cazuri, mări-
mea chiar contează – numai că aici mai 
mic înseamnă mai bun, iar aceasta este 
una dintre principalele caracteristici ale 
seriei HD100.“

V-ar putea surprinde faptul că AB IPBox 
este o companie foarte mică, în ciuda 
gamei largi de produse. “Avem în total 
24 de angajaţi,” dezvăluie Juraj Masaryk. 
“16 lucrează la fabricarea receptoarelor, 
4 sunt responsabili pentru vânzări, iar 
alţi 4 au grijă de suportul tehnic.” Dacă 
sunteţi interesaţi să întâlniţi conducerea 
AB IPBox în persoană sau să vedeţi toate 
produsele lor, puteţi vizita EEBC în Kiev/
Ucraina, în acest an, sau ANGA în Koln/
Germania la anul. “Folosim, bineînţeles 
şi târguri şi expoziţii locale ca platforme 
pentru compania noastră, precum INVEX 
în Cehia şi HI END în Slovacia. Ambele 
vor avea loc în noiembrie,” adaugă Juraj 
Masaryk.

Se dovedeşte că toată vorbăria despre 
diversificare nu este doar o strategie de 
marketing. Cu siguranţă, AB IPBox ape-
lează la două sisteme de operare dife-
rite pentru mai multă flexibilitate. Şi 
apoi sunt produsele înseşi, care se adre-
sează în mod evident unor segmente de 
piaţă diferite. Chiar cu această strategie 
multilaterală, AB IPBox reuşeşte să păs-
treze preţurile mici şi să rămână compe-
titivă, ceea ce pare a fi reţeta potrivită 
pentru succes.

Imagine din atelierul de reparaţii. În cazul în 
care un receptor nu funcţionează cum trebuie, 
AB IPBox efectuează toate reparaţiile aici, pe 
loc.

Zona de primire a AB IPBox: echipa de vânzări naţionale lucrează la parter, în timp ce la etaj sunt 
echipa de exporturi, departamentul de marketing şi conducerea.
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Angajaţii AB IPBox 
1. Radovan Cifra, manager de vânzări
2. Ing. Michal Grežo,manager de marketing
3. Svetlana Masaryková, contabilă
4. Martin Ďurisnký, inginer de service
5. Michala Kováĉová, contabilă
6. Juraj Halo, mnager de vânzări
7. Juraj Bobula, manager de vânzări
8. Peter Valo, manager de vânzări

1. Componentele receptorului SDK (semi 
knock down) sunt ansamblate de AB 
IPBox, pentru a crea receptorul final.

2. O femeie angajat lipeşte piese pe 
partea din faţă a receptorului.

3. Receptoarele finisate, în aşteptarea 
inspecţiei finale.

4. Gata de expediere: tot ce lipseşte 
este manualul de utilizare în limbile 
corespunzătoare diferitelor pieţe. 

Aşa ia naştere 
un receptor 
AB IPBox:


