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פורטוגל AZBOX הלוויין, מקלטי יצרן

מעלה מזנקת Azbox

מקלטי  קו את בפועל Opensat המייצרת חברת
לפני רק זה למבנה עברה ,Azbox של הלוויין
בעיירה מאזדו שבצפון שנתיים. המבנה מצוי

1100 מ“ר.  ושטחו פורטוגל,

יותר הואצו אף מאז הקמתה. העניינים מזורז התקדמה בקצב בשנת 2005, AZBOX שנוסדה
של  יצור בלבד. החברה צופה ביצור מקלטי לוויין 2007 להתמקד משנת החלה משהחברה

כן זה, ועל הצלחה סיפור של מקורותיו על רצינו לעמוד ב-2010. HD מדגמי 100,000 מקלטים
שבאיזור מונסאו, מאזדו העיירה של התעשייתי הרובע אל פורטוגל, של לצפונה את דרכנו עשינו

הספרדי. מהגבול דרומה בלבד אחד קילומטר

חובב הוא הוגו ברחובות העיירה מאזדו. טיפוסי פורטוגלי קפה בבית בו מנכ“ל החברה. פגשנו הוא קונדסה הוגו
חוזר הוא הדיגיטליים“ הלוויין שידורי של תחילתם עם לוויין שידורי בקליטת ”התחלתי ומוסיף לוויינים

”נהגתי בלבד. לוויין במקלטי עת השקענו באותה כעשר שנים. לפני החל, הכל בה לעת בזיכרונו
לוויין  40 מקלטי כ- לבסוף לי שהיו כך לערך, חודשים שלושה מדי חדש מקלט לרכוש

בבית“.

יהפוך כתחביב, בלוויינים  כך  כדי עד המתעניין  מישהו
בשנת ואכן במאוחר. או  במוקדם  לעיסוקו זאת

ז‘וזה שותפו עם למפגש הודות ,2005
יש שלו (”בשם קונדזה לואיש

בשלי  אחת,   S רק
“ ם י י ת ש
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חברת של מנכ“לה: קונדסה, הוגו
הןא  במשרדו. בע“מ,  Opensat
טכני. מנהל וכן כללי מנהל משמש

 Opensat של המנהל הפיננסי לואיש קונדסה, ז‘וזה
של העסקי לצד אחראי הזוג טרזה. רעייתו בחברת

מספר המועסקים צמח כמה עד מסביר העניינים. ז‘וזה
בשנת 2006 נוסף  שנינו,  2005 היינו רק בחברה. ”בשנת
עובדים.  חמישה 2007 מניו ובשנת הראשון, העובד אלינו

בשנת 2009 החברה  וכיום שמונה, מנינו 2008 כבר ב-
עובדים. 22 מונה



■■

■

■

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

בחלקה  : Azbox במשרדי
יושבת התמונה של הקדמי

אורטיז‘, אלז‘נדרה לה
בחלק השיווק. על הממונה
ריטה רייש, האחורי יושבת

העיצוב. על הממונה

משתמשת   Azbox הלוגיסטיקה. על אחראית קונדסה מרלן
מוצרים הובלת לצורך ”שנקר“ התובלה חברה של הטובים בשירותיה
החבה של המכירות מרכז בעניין משהו מוסיפה היא איחסונם. ולשם

SD בלבד.  מטיפוס מקלטים מוכרים אנו אמריקה ”ביבשת במיאמי
יועדו  אשר 35% מהם מקלטים כאלה, רבע מליון 2009 מכרנו בשנת

ו-20%  לברזיל מהם לאורוגוואי, 20% יועדו 25% מהם לפרגוואי,
 HD אפיון בעלי מקלטים עבור אמריקה“.  דרום לשאר הנותרים

זה החלה מקלטים מסוג בתכלית.      מכירת תמונת המכירות שונה
חוזים  בשנת 2010 אנו אולם מקלטים, 2009 עם 30,000  בשנת

אלה יהיו  100,000 מקלטים. 45% מבין מקלטים של למכירות הגעה
לברזיל ויתר 35% האחוזים  20% יהיו מיועדים לארה“ב, מיועדים

הנותרות. אמריקה דרום לארצות מיועדים יהיו

על מפקח הוא התוכנה. מהנדסי תשעת על ממונה גונסלבש ליאנדרו
.Azbox של במקלטיה הכלולה התוכנה בשיפור והתקדמותם עבודתם

בעלי מנוסים תוכנה מצד מהנדסי לפיתוחים חדשים תמיד פתוחים ”אנו
בחברת במשרה המתעניינים קוראים . “DVB ידע מתקדם בתחום ה-

להוגו.  או לפנות ישירות אליו מוזמנים  Azbox

של בנושא התוכנה הכלולה במקלטיה שאלות
 Azbox חברת לשרות הלקוחות של ? Azbox

שבכתובת הפורום באמצעות להגיע ניתן
 .  www. azbox.com/forum האינטרנט
ע“י ענות בפורום המועלות ובעיות שאלות

התמונה, בחזית כאן המופיע פיליפה לואיס
מידע אחר גם תרים מרטין. השניים ופרנסיס

אחרים  Azbox פורומים למקלטי הנוגע
שיתרום חשוב מידע זו בדרך ומשיגים ברשת,

בתוכנה. שייושמו לשיפורים

של הון גייסו השניים קונדסה), הוגו מעיר
חברת את מנת לייסד אירו על אלפי חמשת

.OPENSAT Limitada

לוויין ציוד במכירת החברה עסקה בתחילה
שונים מיצרנים מקלטים ומכרו קנו הם בלבד.
ורכיבי לווין צלחות כגון נלווה לציוד בנוסף
פנים האירו הראשונות השנתיים .LNB
בסכום מכירות לנו ”היו  החדשה. לחברה
גדלו  והן ,  2005 בשנת אירו מליון חצי של
שלאחריה“ בשנה אירו אלף מאות לשמונה

הוגו. נזכר

הנוגע בכל כי הוגו,  הבחין  מהרה עד
פחות לא לייצרם הוא יוכל  לוויין, למקלטי
עם שרכש  לנסיון הודות עצמו. בכוחות טוב 
לזהות ידע רבים, יצרנים שיצרו לוויין מקלטי

והכיר דגם, בכל  והחסרונות היתרונות  את
הוא השונים.  המקלטים תפריטי את היטב 
מסחרית: מנקודת ראות העניין גם על חשב
ובגרסאות ביצרנים התלוי סוכן להיות במקום
גרסאות של בחסרונן או שפיתחו, החדשות
מקלטי את  לייצר עדיף כי החליט כאלה, 

עצמי. ביצור הלוויין

קוריאה, בדרום  מתאים יצרן איתר  הוא
לוויין מקלטי של  יצרן היה  לא שלמעשה
הלוויין ”מקלט אישי. מחשב רכיבי של אלא
הסוד הוגו. מסביר אישי“ מחשב אלא אינו
לכך- ומעבר הנכונים הרכיבים במציאת היה

הנכונה. התוכנה

  chipset)) שבבים ערכת  בחר  הוגו
לב  את לבסס במטרה  Sigma מתוצרת

המצוי ”התיעוד .AZBOX שפיתחה המקלט
מסביר מזהיר“ איננו זה שבבים מערך לגבי
את מבצע זה שבבים  מערך ”אולם  הוגו,
שבבים למערכי בהשוואה  שנדרש“.  מה כל
אמנם כי אומר הוגו יצרנים אחרים, מתוצרת
של תוכנות קיומן עקב לתפעול קלים יותר הם
מלוא את חסרים הם אולם יותר, מפותחות

הנדרש. התכונות מגוון

בנתוני תימצא לצידקתו ניצחת הוכחה
החל בה השנה ,2007 בשנת המכירות:
צמחו מתוצרתו,  המקלטים את למכור 
בשנת 2008, אירו. 1.3 מיליוני ל- המכירות
מחדש, ארגון המכירות מערך עבר בה שנה
אירו.  1.2 מיליוני ל- מעט אך המכירות צנחו
מעלה  מעלה המכירות 2009 זינקו בשנת אך
למכירת  הודות  וזאת  אירו,  מליוני  ל-8.0 
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מפתחי התוכנה להפריע! נא לא שקט!
התיכנות. בעבודת מתרכזים

על פיתוח התוכנה מבט

בקרוב. לווין מקלטי  אלף וחמישה  חמישים
הצפויות המכירות לגבי יותר אף אופטימי הוגו
יגיעו המכירות כי צופים אנו : :2010 בשנת
אירו, מיליוני עשר חמישה ועד עשר שניים לבין
מקלטים“.  אלף כמאה  של  נמכרת כמות עם 
הוגו אך קמעה, גבוהים נראים אלה מספרים
”אנו עוסקים פשוט: בהסבר את דבריו מגבה
יקרים הם טבעי באופן אשר ,HD במקלטי
כמובן,  SD הרגילים“. ה- למקלטי ביחס יותר
 HD מקלטי לוויין באיכות  AZBOX משווקת
לרכוש בכלל  ניתן האם  בלבד. לאירופה 
”בהחלט“ ?AZBOX מחברת   SD מקלטי
לסניף ליבנו תשומת את ומפנה הוגו, אומר
משרד ”פתחנו פלורידה,  במיאמי,  החדש
אמורים  שהיו עובדים, ארבעה ובו  2008 ב-
אמריקה“. יבשת ודרום מרכז בצפון, לטפל
ונוסע באמריקה ביקוריו  את  המחבב הוגו,
לבקר מנת בשנה על ארבע פעמים עד שלוש
שוק יש ”עדיין כי מציין שם, לקוחותיו את
הלטינית“.  באמריקה  SD למקלטי נרחב
חוכך בדעתו הוא לואיס ז‘וזה עם שותפו יחד
לעבור  SD או ה- להישאר בעסקי מקלטי אם
אחת  זוהי בלבד.  HD מקלטי ליצור כליל

לקחתן. קל שלא העסקיות מההחלטות

ישנן האם העתיד? כן אם נראה איך
הוגו נוספים? מקלטים לדגמי תוכניות בקנה
עומדת להגיע! האינטרנט משוכנע: ”טלוויזיית
 AZBOX חברת של  התוכנה פיתוח קבוצת 
טלוויזיה מקלט בהחדרת ככולה רובה מרוכזת
הלוויין אינטרנטיתWeb-TV  IP-TV))למקלטי
הצופה יוכל ליהנות .AZBOX של העתידיים
שידורי והטיונרים עבור תכנים מאחר ממגוון
דיגיטלית טלוויזיה שידורי ,DVB-C כבלים
,ATSC האמריקנית הגירסה כולל ,DVB-T
DVB- בפורמטים הלווייניים השידורים וכמובן

גם  עוסקים ”אנו זמינים. , DVB-S2 כבר ו-  S
שיטת ברירת הערוצים במקלט, בשיפורה של
הוגו  מגלה שפיתחנו“,   AZBOX GoGo ה-
יותר עוד תקל ”השיטה לעתיד תוכניותיו את
הפנימית במקלט“. הערוצים עדכון רשימת על

של במקלטיה נוספת חדשנית תכונה
אם  , DVB-S2 blind scan -ה AZBOX היא
של מאולצת למעשה גרסה כי זו מודה הוגו כי
DVB- של  אמיתי blind scan. ”גירסה ה- 
מציין  הנראה“ ככל תיווצר S2 blind scan לא
יצרני של רב בנושא עם מספר ששוחח הוגו,
מקלט לוויין מדי“. קטן פשוט ”השוק טיונרים 
לכלול צריך blind scanמלא ב- התומך 
Auto FEC,   Auto SR וגם  לתכונות מעבר
חובבי של הקטנה כמותם .Auto-modulation
 full בפיתוח להשקעה גורמת בלוויין הטלוויזיה

כדאית.  להיות blind scan לא

TELE-satellite מתעתד  מגזין כי נבשר
של הלוויין מקלט את  הבא  בגליון לבחון
תפריט  ,  IP-TV לכלול  שעתיד  AZBOX

 soft blind תכונת וכן הערבית, בשפה
. scan

שיפור על בהתמדה עמלים הטכנאים ובעוד
להתרחב   AZBOX חברת דואגת התוכנה,
מבוססים אנו ”כרגע נוספים.   יעד לשווקי
ברצוננו אך כעת באירופה ובאמריקה, היטב
וביבשת התיכון במזרח רגל דריסת להשיג
פסגות כיבוש חשוב לקראת צעד אפריקה“.
תפריט פיתוח השלמת יהיה אלה חדשות
יושלם התפריט הערבית. בשפה שליטה
”אנו זה.  גיליון של לאור ליציאתו בסמוך 
יוצר אלה  מאזורים מפיץ כאשר שמחים 
עובדים אנו כרגע  הוגו,  אומר  קשר“,  עימנו
עשרה באירופה, מפיצים עשרים עם בשיתוף
אמריקה במרכז עשרים ועוד אמריקה בצפון

ודרומה“.
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לאן  מסביר לנו קונדסה הוגו AZBOX אינספור אנטנות. חברת בידי
שב-7°  ללוויין הפונה LNB ה- רכיב מחווה לעבר ידו אחת מהן. כל מכוונת
מזרח  10° מזרח,  בכיווני ללוויינים המיועדים רכיבים מוקמו לצידו מזרח.
שבראשו נישאת  הן בקוטר 1.8 מטר. התורן 13° ו- 19.2° מזרח. הצלחות
בכיוון  90 סנטימטר בת צלחת גם נושא ,DVB-T שידורי לקליטת אנטנת

לשתיהן  מתחת בכיוון 9° מזרח. ומתחתיו צלחת נוספת 30° מזרח, לוויין
לוויין  צלחות שתי מימין . USALS בתקן ניסיונות לביצוע ממונעת צלחת

אל 7°  ובנוסף ואל 15° מערב, 1.8 מטר המכוונות אל 12.5° מערב בקוטר
בקוטר 1.5 מטר המכוונות אל  לוויין צלחת בנוסף . 5° מערב מערב ואל

ללוויינים  פונה שמאל שמצד בקוטר 2.4 מטרים הגדולה הצלחת 1° מערב.
הוגו  מציג החברה במחסני מזרח. ו- 26°  מזרח מזרח, 23.5°  שב-28.2° 

מטרים   3.0 לצלחות נוספות בקוטר המיועדות בפנינו תושבות אנטנה
עד  . ממונעות“ לתדר,C band ושתיהן והשניה band  Kuלתדר ”האחת

צלחות אלה. שתי גם תותקנה הגיליון של מועד צאתו
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חוברו  יציאות. הן בעלי ארבע הם  LNB ה- רכיבי כל
ממותגים למפצלים האות המובילים את איכותיים, לכבלים
עבודה  עמדת בתוך הבניין. כל multiswitch הממוקמים
צלחת בכל לשלוט שניתן כך קווים, בשני מוזנת טכנאי של

כבל כל מסמנות שבתמונה העובדות עת. בכל בנפרד
מדבקה. בעזרת

”למן : ביותר חשוב נושא בפנינו חושף הוגו
אחד“. מפיץ ולא איבדנו לא החברה, של יסודה
בעיות, ישנן שכאשר הוא זו אמירה של פרושה
זו מרוצים. הצדדים שני בה ובדרך נפתרות, הן
הדרך היחידה שזוהי אלא טובה, רק דרך אינה
אמיתי פעולה שיתוף יצירת לשם החיונית

וארוך טווח.

ז‘וזה קונדסה, הוגו שמפגינים ההתלהבות
 AZBOX של עובדיה ויתר קונדזה לואיש
בתוך במהירות לצמוח ניתן כיצד מבהירים
 AZBOX של צמיחתה המשך  שנים.  מספר

מובטח!


