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Satellite Receiver Manufacturer AZBOX, Portugal 

Компанията AZBOX, основана през 2005г. се издигна много бързо за краткото 
си съществуване. И наистина това е така, тъй като AZBOX е производител на 
сателитни приемници едва от 2007г., а през 2010г. те очакват продажби на 
около 100 000 HD приемника. Пожелахме да разберем по-подробно за техния 

успех и затова решихме да направим посещение в тяхната главна 
квартира в индустриалната зона на гр. Mazedo в област Monção, 

сев. Португалия, която е само на 1 км южно от испанската 
граница.

Главният управител на компанията се казва Hugo Condessa. Срещ-
нахме се с него в едно от уличните кафенета в старата част на гр. 

Mazedo, където той - на чашка кафе - ни обясни как всичко 
е започнало. Hugo е сателитен ентусиаст. “Започнах 

като сателитен DXър, когато се появи цифро-
вата телевизия”, си спомня Hugo, като се 

връща назад, когато всичко е започ-
нало преди 10 години. По онова 

време той е харчил всички 
свои средства само 

за приемници. 
“Купувах 

нов 

Бързият възход на AZBOX
Alexander Wiese

Компанията OPENSAT 
- производител на серията 
приемници AZBOX, се премести в 
тази сграда преди две години. Тя 
е разположена в гр. Mazedo - сев. 
Поругалия и е с площ 1100 кв. м.
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Шефът на OPENSAT 
Limitada - Hugo Condessa 
- в своя офис.Той е 
едновременно управител и 
технически ръководител.

Ръководителят на финансовия отдел 
на OPENSAT Limitada - Jose-Luis Condesa 
със своята съпруга Teresa. Те отговарят 
за бизнес отношенията. Той обяснява 
как през годините се е увеличавал 
броя на служащите: “През 2005г. бяхме 
само двама, през 2006г. към нас се 
присъедини още един, а през 2007г. 
вече имахме пет служители. През 2008г. 
станахме осем, а през настоящата 2009г. 
вече имаме 22-ма служители.”



■■

■

■

74 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   12-01/2010   —   www.TELE-satellite.com

В офиса на AZBOX: 
на преден план се 
вижда Alejandra 
Ortiz, отговаряща 
за маркетинга, а 
зад нея е Rita Reis 
- отговаряща за 
оформлението.

приемник приблизително на всеки три 
месеца, така че вече съм събрал около 
40 приемника у дома.”

Всеки, който е навлязъл толкова 
навътре в това хоби, в определен 
момент решава, че трябва да започне да 
прави бизнес от него. И това се случва 
и с него през 2005г.  Заедно с Jose-Luis 
Condesa (“само с едно ‘s’”, коментира 
Hugo Condessa) те влагат капитал от 5 
000 Евро, за да стартират компанията 
OPENSAT Limitada.  

Отначало, фирмата е действала 
единствено като сателитен търговец: 
те са купували и продавали различни 
марки приемници, заедно с всички 
необходими за тях аксесоари, като кон-
вертори и антени. Всъщност, първите 
две години са били твърде успешни 
за новосформираната компания. “През 
2005г. имахме продажби за половин 
милион Евро, а следващата година тази 

сума нарасна до  800 000”, си спомня 
Hugo.

Постепенно, Hugo започва да разбира 
(по отношение на приемниците), че той 
може да се развива дори и по-добре. 
Благодарение на своя опит по отно-
шение на многобройните и различни 
приемници с които е разполагал, той 
вече е добре запознат с всички преи-
мущества и недостатъци на менютата 
на тези модели. Той започва да раз-
мишлява по този въпрос и от търговска 
гледна точка: вместо да бъди зависим 
от производителите и редакциите (или 
липсата на такива) в техния софтуер, 
той решава да започне самостоятелно 
производство на приемници.   

Той намира и точния производител 
в Южна Корея, но не на приемници, а 
на компютри. “Приемникът не е нищо 
повече от един компютър”, обяснява 
Hugo. Тайната се крие в откриването на 

правилните компоненти и най-вече - на 
правилния софтуер.

Hugo избира чипсет от компанията 
Sigma за сърцето на своите AZBOX 
приемници. “Документацията на този 
чипсет не е от най-добрите”, обяснява 
Hugo, “но той прави всичко, от което аз 
имам нужда.” По отношение на чипсе-
товете от други производители, Hugo 
пояснява, че те може и да са по-лесни 
за използване, поради напълно раз-
работения софтуер, но не притежа-
ват всички характеристики, които той 
смята за необходими. 

Доказателство за неговата правота 
може да се види в количеството на про-
дажбите: през първата година (2007), 
когато той започва да продава своя 
собствен марков приемник, продаж-
бите нарастват до 1,3 милиона Евро. 
През 2008г. - година, през която той 
реорганизира производството, продаж-

Marlen Condesa е управител по логистичните въпроси. 
AZBOX използва транспортната компания Schenker за 
доставка на своите продукти до дистрибуторите, а също и 
за склад. Marlen ни дава някои разяснения за техния офис 
за продажби в Маями, Флорида: “В Америка продаваме 
само SD приемници. През 2009г. тяхното количество 
беше около 250 000 броя, от които 35% за Парагвай, 25% 
за Уругвай, 20% за Бразилия и 20% за останалата част 
на Южна Америка.” По отношение на HD приемниците, 
ситуацията обаче изглежда съвсем различна: “HD 
продажбите започват през 2009г. с 30 000 приемника, но 
през 2010г. очакваме този брой да достигне до 100 000 

Leandro Gonçalves ръководи отдел, включващ 
девет софтуерни инженера. Той следи за тяхната 
работа и напредъка за подобряване софтуера на 
AZBOX приемниците. “Винаги сме отворени към 
нови приложения, предложени от опитни софтуерни 
инженери с добри DVB познания.” Читателите, които се 
интересуват за  работа в AZBOX могат да се свържат 
директно с него или с Hugo.

Имате някакви въпроси по 
отношение на софтуера на AZBOX 
приемниците? Контактът с отдела 
за клиентско обслужване на AZBOX 
може да бъде осъществен през 
форума във www.azbox.com/forum, 
където на всички въпроси или 
проблеми ще отговарят Luis Filipe 
(отпред) и Francis Martin (отзад). Те 
също търсят контрибуции за AZBOX 
от Интернет форумите и съответно 
получават от там ценни съвети за 
подобряване на софтуера.

приемника. 45% от продажбата 
на HD приемниците се очаква да 
бъде в САЩ, 20% - в Бразилия, 
а оставащите 35% - ще отидат 
в останалата част на Южна 
Америка.”
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Пази тишина и не пречи: 
софтуерните разработчици 
са концентрирани в тяхното 
програмиране.

бите леко спадат до 1,2 милиона Евро. 
Но, през 2009г. те достигат невероятен 
връх, удряйки цифрата 8,0 милиона 
Евро, благодарение на продажбите на 
около 55 000 приемника. За 2010г. Hugo 
е дори още по-голям оптимист: “Очак-
ваме постъпленията да бъдат между 12 
и 15 милиона Евро при обща продажба 
на около 100 000 приемника.”

Това са твърде високи очаквания, но 
Hugo е подготвен за тях със следното 
обяснение: “Ние търгуваме с модели 
на HD приемници, които е нормално да 
са по-скъпи от SD моделите.” Разбира 
се, компанията AZBOX експедира HD 
приемници само за Европа. А възможно 
ли е да се закупят и SD приемници?  
“Естествено”, казва Hugo, имайки 
предвид клоновете на компанията в 
Маями, Флорида, САЩ. “През 2008г. 
отворихме наш офис там с четирима 

рамна система”, коментира Hugo своите 
бъдещи планове, “а това ще направи 
още по-лесно актуализирането на вът-
решния канален списък.”  

Друга интересна функция на AZBOX 
приемника ще бъде DVB-S2 blind скани-
рането, въпреки че Hugo признава, че 
това ще бъде по-скоро форсиран метод. 
“Истинска функция за blind сканиране за 
DVB-S2 може би никога няма да същес-
твува”, споделя Hugo, който е разгова-
рял с много производители на тунери 
по тази тема, “просто пазарът е много 
малък.” Съвместимият приемник с blind 
сканиране трябва да поддържа функ-
ции, като Auto FEC и Auto SR и също така 
трябва се справя с Auto-Pilot сигнала и 
Auto-модулацията. Силно ограничения 
относителен брой на сателитни DXъри 
твърде много оскъпява разработването 
на тази пълна функция на blind скани-
рането. В своя следващ брой, сп. TELE-
satellite планира тестването на новия 
AZBOX приемник с IP-TV, меню на араб-
ски и софтуерно blind сканиране.

Докато техническия екип на компа-
нията постоянно работи за подобря-
ване на софтуера, AZBOX се разширява 
към нови пазари. “Понастоящем, ние 
сме добре представени в Европа и Аме-
рика”, обяснява Hugo, “но сега искаме 
да стъпим също и в Близкия Изток и 
Африка.” Много важен момент на това 
начинание е завършването и въвежда-
нето на софтуера за арабското меню; 
предполага се, че той ще бъде готов, 
когато настоящия брой на сп. TELE-
satellite се появи на пазара. “Ще бъдем 
щастливи, ако някой дистрибутор от 
тези райони се свърже с нас”, казва 
Hugo, “В момента работим заедно с 20 
дистрибутора в Европа, 10 - в Северна 
Америка и още 20 - в Централна и Южна 
Америка.”  

Hugo ни сподели за един много същес-
твен момент: “След като нашата компа-
ния започна своя бизнес, ние не сме 

служители, които се занимават с про-
дажбите в Северна, Централна и Южна 
Америка.” Hugo, който много обича да 
пътува и посещава поне три-четири 
пъти годишно за няколко седмици Аме-
рика и своите клиенти, отбелязва, че 
“в Латинска Америка все още има пазар 
за SD приемници.” Заедно със своя 
партньор Jose-Luis, те размишляват по 
въпроса дали да продължат с нормал-
ния бизнес в този район или да се кон-
центрират изцяло върху HD моделите. 
Това е едно от онези бизнес решения, 
за които няма лесен отговор.

И така, как изглежда бъдещето за 
тази компания? Имат ли те планове за 
бъдещи модели приемници в своите 
разработки? Hugo е сигурен: “Интернет 
ТВ вече стартира!” Екипът, който раз-
работва софтуера на AZBOX е изклю-
чително фокусиран в интегрирането на 
приложението Web-TV в приемниците 
на AZBOX. Така, крайният клиент ще 
може да се наслаждава на всякакъв 
вид съдържание, тъй като тунерите за 
DVB-C, DVB-T (включващи и американ-
ската ATSC версия) и разбира се DVB-S 
и DVB-S2, са вече в наличност. “Също 
така, ние работим за подобряване на 
нашата собствена AZBOX GoGo прог-

Поглед към хардуерните 
разработки.
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AZBOX има достатъчно много сателитни антени. Hugo 
Condessa ни обяснява в каква посока е насочен всеки един 
конвертор. Неговата ръка сочи към конвертора за 7° Изток, а до 
него са конверторите, насочени към 10° Изток, 13° Изток и 19.2° 
Изток. Диаметърът на антените е 1,8 м. На мачтата, на която е 
монтирана DVB-T антената, в горната й част има 90 см антена, 
насочена към 30° Запад, отдолу - друга с диаметър 90 см за 9° 
Изток и под нея - още една от 100 см с мотор за USALS тестване. 
Вдясно са две антени с диаметър по 1,8 метра за 12,5° Запад и 
15° Запад, както и за 7° Запад и 5° Запад, заедно с 1,5-метрова 
антена за 1° Запад. Голямата, 2,4-метрова антена отляво, е 
насочена към 28,2° Изток, 23,5° Изток и 26° Изток. В складовото 
помещение Hugo ни показа стойки за антени, на които могат да 
се инсталират две 3,0-метрови антени: “една за Ku-обхвата и 
друга - за  C-обхвата, като и на двете има монтирани мотори.” 
Тези антени ще бъдат инсталирани на съответните обекти по 
времето, когато този брой излезе от печат.
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Всички конвертори са четворни, оборудвани 
с висококачествени кабели за пренасяне на 
сателитните сигнали до разпределителните  
мултиключове вътре в сградата. Всяка 
една от работните станции за техниците се 
захранва с две кабелни линии, позволяващи 
самостоятелен достъп до всяка сателитна 
антена по всяко време. Тук виждаме двете 
служителки на фирмата да маркират всяка 
отделна кабелна линия с лепенки.

загубили нито един дистрибутор.”  Това 
негово твърдение може да се изтълкува 
по следния начин: когато има проблеми, 
те се разрешават по такъв начин, че и 
двете страни да са доволни. Това не 
само е добра, но е и отлична предпос-
тавка за истинско дълготрайно сътруд-
ничество!

Енергичността, която излъчват Hugo 
Condessa, неговия партньор Jose-Luis 
Condesa, както и целия екип на AZBOX, 
показва как само за няколко години 
може да бъде направен бърз възход. 
Продължаващото израстване на компа-
нията AZBOX е гарантирано!


