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Satellite Receiver Manufacturer AZBOX, Portugal 

AZBOX, didirikan pada tahun 2005, benar-benar keluar langsung dari gerbang. 
Kenyataannya adalah, bahwa ia benar-benar lebih cepat daripada sejak AZBOX 
hanya sebagai pabrikan receiver satelit pada tahun 2007; untuk tahun 2010 
mereka mengharapkan penjualan 100.000 receiver HD. Kami ingin mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik dari kisah sukses ini, maka kami berangkat menuju 
Portugal bagian utara di kawanan industri Mazedo di distrik Monção. Satu 

kilometer lagi ke arah utara maka kita akan berada di Spanyol.

Hugo Condessa adalah CEO perusahaan ini.  Kami menemuinya di salah satu kafe di 
kota tua Mazedo, di sini dia bercerita tentang bagaimana dia memulai usahanya 

dengan satu gelas kopi. Hugo adalah seorang pehobi satelit. “Pada mulanya 
saya adalah seorang pehobi satelit ketika TV digital muncul”, kata 

Hugo mengenang ketika dia memulai 10 tahun lalu. Sejak saat 
itu dia hanya membelanjakan uangnya untuk receiver.  

“Saya membeli receiver baru hampir setiap tiga 
bulan sekali; saat ini saya memiliki sekitar 

40 receiver di rumah.”

Seseorang yang sangat 
intentif terlibat 

d e n g a n 

AZBOX 
Peningkatan Cepat
Alexander Wiese

OPENSAT, pabrikan receiver 
AZBOX, pindah ke gedung 
ini sejak dua tahun lalu. Yang 
terletak di Mazedo di bagian utara 
Portugal dan berukuran 1.100 
meter persegi.
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Huga Condessa, CEO 
dari OPENSAT Limitida, di 
kantornya. Dia adalah manager 
dan kepala teknikal.

Jose-Luis Condesa, CFO OPENSAT 
Limitida, bersama istrinya Teresa. 
Mereka bertanggung jawab untuk 
segala sesuatu yang berhubungan 
dengan bisnis. Dia menjelaskan 
bagaimana jumlah karyawan 
bertambah: “Pada tahun 2005 hanya 
ada kami berdua. Pada tahun 2006 
karyawan pertama mulai bergabung 
dan pada tahun 2007 kami memiliki 
lima karyawan. Pada tahun 2008 
terdapat delapan dan pada tahun 2009 
kami memiliki 22 karyawan.”
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Di kantor AZBOX: di 
bagian depan adalah 
Alejandra Ortiz, yang 
bertugas di bagian 
pemasaran, dan di 
belakang adalah Rita 
Reis, bertanggung 
jawab untuk bidang 
perancangan.

hobinya pada suatu saat akan membuat 
bisnis dari hobi tersebut. Yaitu pada 
tahun 2005.  Bersama-sama Jose-Luis 
Condesa (“hanya satu ‘s’” komentar 
Hugo Condessa) mereka menggunakan 
€uro 5.000 sebagai modal untuk memulai 
perusahaan OPENSAT Limitada.  

Pada mulanya adalah penyalur 
perangkat satelit: mereka membeli dan 
menjual berbagai merk receiver beserta 
seluruh asesorisnya seperti LNB dan 
antena piringan. Dua tahun pertama 
cukup sukses untuk perusahaan yang 
baru terbentuk. “Kami memiliki penjualan 
setengah juta Euro pada tahun 2005 dan 
meningkat menjadi 800.000 Euro pada 
tahun kedua”, ingat Hugo.

Hugo segera mulai menyadari 
bahwa dia bisa melakukan lebih baik 

oleh dirinya sendiri. Dengan berbekal 
pengalamannya pada banyak model 
receiver yang berbeda, dia telah 
menandai seluruh keunggulan dan 
kelemahan pada model-model ini dan 
juga cukup paham dengan seluruh 
menu yang berbeda. Dia juga berpikir 
dari sudut pandang komersil: daripada 
bergantung pada pabrikan dan revisi 
peranti lunaknya – atau kekurangannya, 
dia memutuskan untuk memroduksi 
receiver.  

Dia menemukan pabrikan yang tepat 
di Korea Selatan - tidak, bukan pabrikan 
receiver – namun pembuat komputer.  
“Receiver tidak lebih dari perangkat 
komputer”, Hugo menjelaskan. 
Rahasianya adalah menemukan 
komponen yang tepat serta peranti lunak 
yang sesuai.

Hugo memilih chipset dari Sigma 
untuk membuat inti dari receiver AZBOX.  
“Dokumentasi tentang chipset ini tidak 
begitu luas”, Hugo menjelaskan, “namun 
chip ini melakukan semua yang saya 
inginkan.” Tentang chipset dari pabrikan 
lain, Hugo mengatakan bahwa meskipun 
mungkin lebih mudah digunakan karena 
peranti lunak yang dikembangkan 
sepenuhnya, tidak memiliki seluruh fitur
yang dia rasa perlu. 

Untuk membukti bahwa dia benar dapat 
dilihat pada penjualan: pada tahun 2007 
ketika dia mulai menjual receiver dengan 
merk-nya sendiri, penjualan meningkat 
menjadi 1,3 juta Euro. Pada tahun 
2008, setahun setelah dia mengatur 
ulang produksinya, penjualan sedikit 
merosot ke 1,2 juta Euro. Namun pada 
tahun 2009 penjualan meroket hingga 

Marlen Condesa adalah Manager Logistik. AZBOX 
menggunakan perusahaan pengapalan Schenker untuk 
pengiriman produk dan sebagai gudang mereka. Dia 
menjelaskan sedikit tentang kantor penjualan di Miami: Kami 
hanya menjual receiver SD di Amerika. Pada tahun 2009 terjual 
sekitar 250.000 receiver dengan 35% dikirim ke Paraguay, 25% 
ke Ukraina, 20% ke Brazil dan 20% ke Amerika Selatan bagian 
lainnya.“  Untuk receiver HD, situasinya terlihat berbeda: 
“Penjualan HD dimulai pada tahun 2009 dengan 30.000 unit 
tetapi pada tahun 2010 kami mengharapkan penjualan bisa 
mencapai 100.000 unit. Dengan 45% dari receiver HD dijual 
ke Amerika, 20% akan dikirim ke Brazil dengan sisanya 35% 
dikirim ke Amerika Selatan bagian lainnya.

Leandro Goncalves mengepalai sembilan pemrogram 
peranti lunak. Dia mengawasi pekerjaan mereka dan 
perkembangan peranti lunak AZBOX. “Kami selalu 
terbuka untuk aplikasi baru dari pemrogram peranti lunak 
berpengalaman dengan pengetahuan DVB yang bagus.” 
Pembaca yang tertarik untuk posisi tersebut di AZBOX 
bisa menghubunginya atau langsung ke Hugo.

Apakah ada pertanyaan tentang 
peranti lunak AZBOX? Layanan 
konsumen AZBOX bisa dijangkau 
melalui forum di situs  www.azbox.
com/forum di mana pertanyaan dan 
masalah akan dijawab oleh Luis Filipe 
(depan) dan Francis Martin (belakang). 
Mereka juga mencari kontribusi untuk 
AZBOX melalui forum internet lainnya 
dan mendapatkan masukan untuk 
peningkatan peranti lunak mereka.
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Jangan Diganggu: pengembang peranti 
lunak sedang berkonsentrasi dalam pekerjaan 
pemrograman mereka

8 juta Euro dengan penjualan sekitar 
55.000 unit receiver. Hugo lebih optimis 
untuk tahun 2010: “Kami mengharapkan 
penjualan antara 12 hingga 15 juta Euro 
dengan total penjualan sekitar 100.000 
receiver.”

Ini adalah angka yang terbang tinggi 
namun Hugo telah mempersiapkan 
penjelasan sederhana: “Kami 
mengandalkan model receiver HD yang 
biasanya lebih mahal dari model SD.” 
Cukup pasti, AZBOX hanya mengirim 
receiver HD ke Eropa. Apakah mungkin 
untuk mendapatkan receiver SD dari 
AZBOX?  “Tentu saja”, kata Hugo 
mengacu ke kantor cabang di Miami, 
Florida, “Kami membuka kantor di sini 
pada tahun 2008 dengan empat karyawan 
yang menangani penjualan untuk 

sistem program GoGo AZBOX”, komentar 
Hugo tentang rencana masa depannya, 
“hal ini akan memudahkan untuk 
pembaruan daftar saluran internal.”  

Sorotan lain untuk receiver AZBOX 
adalah fitur blind scan pada DVB-S2
meskipun Hugo menyatakan bahwa 
ini adalah metode blind scan yang 
dipaksakan. “Fitur blind-scan yang 
sebenarnya untuk DVB-S2 tidak akan 
pernah ada”, kata Hugo yang telah 
membahas topik ini dengan banyak 
pabrikan tuner, “pasarannya terlalu 
kecil.”  Receiver yang bisa blind scan 
tidak hanya bisa menangani Auto FEC dan 
Auto SR, tetapi juga harus berhadapan 
dengan sinyal Auto-Pilot dan Auto-
modulasi. Beberapa pehobi satelit di luar 
sana membuatnya terlalu mahal untuk 
mengembangkan fitur blind scan yang
lengkap ini. TELE-satelit merencanakan 
untuk menguji receiver baru AZBOX 
dengan IP-TV, menu bahasa Arab dan 
blind scan di edisi mendatang.

Ketika teknisi sedang bekerja 
mengembangkan peranti lunak, AZBOX 
memperluas pasar barunya. “Saat ini 
kami berkembang dengan baik di Eropa 
dan Amerika”, Hugo menjelaskan, 
“namun sekarang kami juga ingin berdiri 
di Timur Jauh dan Afrika.” Landasan untuk 
usaha yang kuat ini adalah penyelesaian 
menu kendali dalam bahasa Arab; yang 
akan diselesaikan pada saat terbitnya 
edisi mendatang. “Kami gembira ketika 
beberapa penyalur dari wilayah ini 
menghubungi kami”, kata Hugo, “Saat ini 
kami bekerja sama dengan 20 penyalur 
di Eropa, 10 di Amerita Utara dan 20 di 
Amerika Tengah dan Selatan.”  

Hugo mengungkapkan topik yang 
sangat kritis: “Sejak berdirinya 

Amerika Utara, Tengah dan Selatan.” 
Hugo, yang suka mengunjungi Amerika 
dan bepergian ke sana tiga atau empat 
kali setahun untuk beberapa minggu 
setiap kali kunjungan ke konsumen, 
mengungkapkan bahwa “masih ada 
pasaran untuk receiver SD di Amerika 
Latin.” Bersama dengan rekanannya 
Jose-Luis, mereka mempertimbangkan 
apakah melanjutkan bisnis seperti biasa 
atau hanya berkonsentrasi sepenuhnya 
pada model HD. Ini adalah salah satu 
keputusan bisnis yang tidak mempunyai 
jawaban yang mudah.

Jadi tampak seperti apa masa 
depan?  Apakah ada dikerjakan rencana 
untuk model receiver di masa depan? 
Hugo sangat yakin: “sedang menuju 
ke TV Internet!”  Tim pengembang 
peranti lunak AZBOX sangat fokus 
dalam menggabungkan Web-TV ke 
dalam receiver AZBOX. Konsumen bisa 
menikmati siaran dari mana saja karena 
telah tersedia tuner untuk DVB-C, DVB-T 
(termasuk versi ATSC Amerika) dan tentu 
saja DVB-S serta DVB-S2. “Kami juga 
sedang mengerjakan pengembangan 

 Pemandangan di bagian 
pengembangan perangkat keras
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Azbox memiliki lebih dari cukup antena satelit. Hugo 
Condessa menjelaskan kepada kami arah dari masing-
masing LNB. Tangannya menunjuk ke LNB untuk 7o BT, di 
sebelahnya adalah LNB untuk 10o BT, 13o BT dan 19,2o BT. 
Antena berukuran 180cm. Tiang yang menopang antena 
DVB-T di bagian atasnya, memiliki antena lain berdiameter 
90cm untuk 9o BT dan di bawahnya antena 100cm dengan 
motor untuk pengujian USALS. Di sebelah kanan terdapat dua 
antena 180cm untuk 12,5o BB dan 15o BB, serta 7o BB dan 5o 
BB serta antena 150cm untuk 1o BB. Antena besar 240cm di 
sebelah kiri mengarah ke 28,2o BT, 23,5o BT dan 26o BT. Di 
toko Hugo menunjukkan kepada kami tiang untuk dua antena 
300cm lainnya: “Satu untuk Ku-band dan lainnya untuk C-band, 
keduanya memiliki motor.” Antena ini akan dipasang pada saat 
edisi ini beredar.
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Semua LNB adalah LNB Quatro dengan 
menggunakan kabel berkualitas tinggi untuk 
menyalurkan sinyal satelit ke multiswitch di 
dalam bangunan. Setiap stasiun kerja teknisi 
dialiri dua kabel yang memungkinkan setiap 
antena satelit bisa diakses tersendiri setiap saat. 
Karyawan terlihat di sini sedang memberi tanda 
masing-masing jalur kabel dengan stiker.

perusahaan kami, kami tidak pernah 
kehilangan satu penyalur pun.”  Kalimat 
ini bisa diterjemahkan sebagai: ketika 
ada masalah, dapat diselesaikan sehingga 
kedua belah pihak dipuaskan. Ini tidak 
saja bagus, tetapi juga syarat terbaik 
untuk kerjasama jangka panjang!

Kekuatan yang ditampilkan oleh 
Hugo Condessa, rekannya Jose-Luis 
Condesa dan keseluruhan tim AZBOX 
telah ditunjukkan hanya dalam beberapa 
tahun yaitu betapa cepat bisa tumbuh. 
Kesinambungan pertumbuhan di AZBOX 
telah dijamin!


