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Κατασκευαστής Δορυφορικών Δεκτών AZBOX, Πορτογαλία

Η AZBOX, ιδρύθηκε το 2005, και πραγματικά βγήκε από την πόρτα. Η αλήθεια είναι, 
ότι είναι πραγματικά πιο γρήγορη από αυτό, εφόσον η AZBOX ήταν κατασκευαστής 
δορυφορικών δεκτών από το 2007, το 2010 αναμένεται οι πωλήσεις να φτάσουν 
τους 100.000 HD δέκτες. Θέλαμε να κατλάβουμε καλύτερα αυτή την επιτυχία και 

έτσι αποφασίσαμε να πάμε στην βόρεια Πορτογαλία, στη βιομηχανική ζώνη 
Mazedo, στην περιοχή Monção. Ένα χιλιόμετρο βορειότερα και θα ήμασταν 

στην Ισπανία. 

Ο Hugo Condessa είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Συναντηθήκαμε μαζί 
του σε μια από τις καφετέριες που βρίσκονται στην παλιά πόλη Mazedo όπου μας 

εξήγησε πώς άρχισαν όλα πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ. Ο Hugo είναι ένας 
ενθουσιώδης με τους δορυφόρους. «Ξεκίνησα ως DXer στη δορυφορική 

ψηφιακή τηλεόραση, όταν εμφανίστηκε”, θυμάται ο Hugo καθώς 
μιλάει για όλα όσα έγιναν πριν από 10 χρόνια που ξεκίνησε. 

Τότε ξόδευε διαρκώς χρήματα για την αγορά δεκτών. 
«Αγόραζα ένα νέο δέκτη περίπου κάθε τρεις 

μήνες, τελικά είχα περίπου 40 δέκτες στο 
σπίτι μου.” 

Κάποιος που ασχο-
λείται τόσο 

έντονα με 
έ ν α 

Η Γρήγορη Άνοδος της AZBOX
Alexander Wiese

Η OPENSAT, κατασκευάστρια 
εταιρεία των δεκτών AZBOX, 
ήρθε σε αυτό το κτήριο μόλις πριν 
από δύο χρόνια. Βρίσκεται στο 
Mazedo στην βόρεια Πορτογαλία 
και έχει μέγεθος 1100 τετραγωνικά 
μέτρα.
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Ο Hugo Condessa, 
διευθύνων σύμβουλος της 
OPENSAT Limitada, στο 
γραφείο του. Διοικεί και είναι 
και τεχνικός υπεύθυνος.

Ο Jose-Luis Condesa είναι CFO της 
OPENSAT Limitada, με την γυναίκα 
του Teresa. Είναι υπεύθυνοι για 
το επιχειρησιακό κομμάτι. Εξηγεί 
πως αυξάνεται ο αριθμός των 
εργαζομένων: «Το 2005 ήμασταν μόνο 
οι δυο μας. Το 2006 προσλάβαμε 
τον πρώτο υπάλληλο και το 2007 
είχαμε πέντε υπαλλήλους. Το 2008 
είχαμε οκτώ και το 2009 είχαμε 22 
υπαλλήλους.»
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Στα γραφεία της 
AZBOX: μπροστά 
φαίνεται η Alejandra 
Ortiz, υπεύθυνη για 
την προώθηση, και 
πίσω είναι η Rita 
Reis, υπεύθυνη για το 
σχεδιασμό.

χόμπι κάποια στιγμή θα το κάνει επάγ-
γελμα. Αυτό έγινε το 2005. Μαζί με τον 
Jose Luis-Condesa («μόνο ένα ‘s’» παρατη-
ρεί ο Hugo Condessa) που χρησιμοποίησε 
€5000,00 ως κεφάλαιο για να ξεκινήσει 
την επιχείρηση OPENSAT Limitada. 

Στην αρχή ήταν ένας δορυφορικός 
αντιπρόσωπος: αγόραζε και πουλούσε 
διάφορες μάρκες δεκτών μαζί με όλα 
τα απαραίτητα αξεσουάρ, όπως LNBs 
και κεραίες. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν 
πραγματικά μεγάλη επιτυχία για τη νεο-
συσταθείσα εταιρεία. «Είχαμε πωλήσεις 
μισού εκατομμυρίου ευρώ το 2005 και 
αυτό αυξήθηκε σε 800.000 ευρώ το δεύ-
τερο χρόνο μας», θυμάται ο Hugo. 

Ο Hugo σύντομα άρχισε να αντιλαμβά-
νεται ότι θα μπορούσε ο ίδιος να κάνει 
δέκτες καλύτερα από όλους. Χάρη στην 
εμπειρία του σε πολλά διαφορετικά 

μοντέλα δεκτών, είχε ήδη προσδιορίσει 
όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα αυτών των μοντέλων και ήταν 
επίσης αρκετά εξοικειωμένος με όλα τα 
διαφορετικά μενού των δεκτών. Το είχε 
επίσης σκεφτεί από εμπορική άποψη: 
αντί να εξαρτάται από τους κατασκευ-
αστές λογισμικού και τις αναβαθμίσεις 
τους - ή την απουσία τους, αποφάσισε να 
κατασκευάσει ο ίδιος δέκτες. 

Βρήκε τον κατάλληλο κατασκευαστή 
στη Νότια Κορέα – όχι ένα κατασκευα-
στή δεκτών - αλλά ένα κατασκευαστή 
προσωπικών υπολογιστών. “Ένας δέκτης 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν 
υπολογιστή», εξηγεί ο Hugo. Το μυστικό 
ήταν να βρει το σωστό στοιχεία και πάνω 
από όλα το κατάλληλο λογισμικό. 

Ο Hugo επέλεξε ένα chipset της Sigma 
για να δημιουργήσει την καρδιά των 

δεκτών AZBOX. «Η τεκμηρίωση για το 
συγκεκριμένο chipset δεν είναι ακρι-
βώς εκτεταμένη”, εξηγεί ο Hugo, “αλλά 
αυτό το τσιπ κάνει όλα όσα πρέπει να 
κάνουμε.” Όσον αφορά τα chipset από 
άλλους κατασκευαστές, ο Hugo λέει ότι 
θα μπορούσαν να είναι πιο εύκολα στη 
χρήση, λόγω του πλήρως ανεπτυγμένου 
λογισμικού, δεν έχουν όμως όλα τα χαρα-
κτηριστικά που κρίνει ως αναγκαία. 

Η απόδειξη ότι έχει δίκιο μπορεί να 
φανεί από τα αριθμητικά στοιχεία των 
πωλήσεων: κατά το πρώτο έτος 2007 
κατά το οποίο άρχισε να πωλεί τη μάρκα 
δεκτών του, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε 
1,3 εκατομμύρια ευρώ. Το 2008, έτος 
κατά το οποίο αναδιοργάνωσε την παρα-
γωγή, οι πωλήσεις μειώθηκαν ελάχιστα 
στα 1,2 εκατ. ευρώ. Αλλά το 2009 οι 
πωλήσεις εκτοξεύτηκαν στα 8,0 εκατ. 
ευρώ, χάρη στην πώληση των περίπου 

Marlen Condesa is Manager of logistics. AZBOX uses the 
shipping company Schenker for product shipments and 
as their warehouse. She explains to us a little about the 
sales office in Miami: “We only sell SD boxes in America.  
In 2009 it was roughly 250,000 boxes of which 35% went 
to Paraguay, 25% to Uruguay, 20% to Brazil and 20% to 
the rest of South America.” For HD receivers, the situation 
looks completely different: “HD sales first started in 2009
with 30,000 boxes but for 2010 we are expecting to reach 
sales of 100,000 receivers. 45% of those HD receiver sales 
will be in the USA, 20% will go to Brazil with the remaining 
35% going to the rest of South America.”

Ο Leandro Gonçalves είναι υπεύθυνος για τους εννιά 
μηχανικούς λογισμικού. Επιβλέπει την δουλειά τους και 
την πρόοδο των βελτιώσεων στο λογισμικό AZBOX. 
«Είμαστε πάντα ανοικτοί σε νέες εφαρμογές από τους 
έμπειρους μηχανικούς λογισμικού με καλή γνώση του 
DVB.» Οι αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια θέση 
εργασίας στην AZBOX μπορούν να επικοινωνήσουν 
άμεσα με τον Hugo.

Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το 
λογισμικό του AZBOX; Η υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών της AZBOX 
είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας 
του φόρουμ από την διεύθυνση www.
azbox.com/forum, όπου απαντώνται 
οι ερωτήσεις ή δίνονται λύσεις για 
προβλήματα από τον Luis Filipe 
(μπροστά) και τον Francis Martin (πίσω). 
Ψάχνουν επίσης και για θέματα σχετικά 
με τους AZBOX μέσω άλλων φόρουμ 
του Διαδικτύου και με αυτό τον τρόπο 
αποκτούν πολύτιμες πληροφορίες για τη 
βελτίωση του λογισμικού.
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Ησυχία! Μην ενοχλείτε: 
οι προγραμματιστές είναι 
επικεντρωμένοι στην εργασία τους.

55.000 δεκτών. Ο Hugo είναι ακόμη πιο 
αισιόδοξος για το 2010: «Αναμένουμε 
τις πωλήσεις να είναι μεταξύ 12 και 15 
εκατ. ευρώ με συνολικό αριθμό περίπου 
100.000 δέκτες.” 

Αυτοί είναι αρκετά μεγάλοι αριθμοί 
αλλά ο Hugo έχει αρχίσει να προετοιμά-
ζεται έχοντας μια απλή εξήγηση: “Εδώ 
έχουμε να κάνουμε με μοντέλα δεκτών 
HD που είναι προφανώς πιο ακριβοί από 
τα μοντέλα SD.” Βέβαια η AZBOX που-
λάει μόνο δέκτες HD στην Ευρώπη. Είναι 
ακόμη δυνατό να αγοράσουμε δέκτες 
SD από την AZBOX; “Απολύτως”, λέει ο 
Hugo αναφέρεται στο υποκατάστημα στο 
Μαϊάμι της Φλόριντα, “Θα ανοίξει ένα 
γραφείο εκεί το 2008 με τέσσερις υπαλ-
λήλους που θα χειρίζονται τις πωλήσεις 
στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική.” 
Ο Hugo, ο οποίος απολαμβάνει το ταξίδι 

προγραμμάτων GoGo”, σχολιάζει ο Hugo 
για τα μελλοντικά σχέδιά του, “αυτό θα 
κάνει ακόμα πιο εύκολη την ενημέρωση 
της εσωτερικής λίστας καναλιών.” 

Μια ακόμα εντυπωσιακή συσκευή 
AZBOX θα διαθέτει DVB-S2, το χαρα-
κτηριστικό τυφλής σάρωσης και ο Hugo 
παραδέχεται ότι αυτό θα είναι μια μέθο-
δος σάρωσης brute-force. “Μια πραγμα-
τικά τυφλή σάρωση για DVB-S2, κατά 
πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει”, λέει ο 
Hugo ο οποίος μίλησε με πολλούς κατα-
σκευαστές δεκτών για το θέμα αυτό, 
«η αγορά είναι υπερβολικά μικρή.” Μια 
τυφλή σάρωση σε συμβατό δέκτη δεν 
θα πρέπει να γίνεται μόνο με Auto FEC 
και Auto SR, θα πρέπει επίσης να είναι 
σε θέση να γίνει με σήματα Auto-Pilot και 
Auto-modulation. Οι σχετικά λίγοι δορυ-
φορικοί DXers που υπάρχουν καθιστούν 
πολύ ακριβή την ανάπτυξη ενός χαρα-
κτηριστικού πλήρους τυφλής σάρωσης. 
Το TELE-satellite σχεδιάζει να δοκιμάσει 
το νέο δέκτη AZBOX με την IP-TV, Αρα-
βικά μενού και τυφλή σάρωση στο επό-
μενο τεύχος. 

Καθώς οι τεχνικοί μας εργάζονται 
διαρκώς για την βελτίωση του λογι-
σμικού, η AZBOX επεκτείνεται σε νέες 
αγορές. “Σήμερα έχουμε καθιερωθεί 
στην Ευρώπη και την Αμερική», εξηγεί 
ο Hugo, “αλλά τώρα θέλουμε να επε-
κταθούμε στη Μέση Ανατολή και στην 
Αφρική.” Ένα σημαντικό στοιχείο για 
την ολοκλήρωση αυτής της προσπά-
θειας θα είναι η ολοκλήρωση του μενού 
ελέγχου στα Αραβικά, θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη στιγμή που 
το περιοδικό θα φτάσει στα περίπτερα. 
“Είμαστε ευτυχείς όταν οι διανομείς από 
αυτές τις περιφέρειες έρχονται σε επαφή 
μαζί μας”, λέει ο Hugo, «Αυτή τη στιγμή 
εργαζόμαστε μαζί με 20 διανομείς στην 
Ευρώπη, 10 στη Βόρεια Αμερική και 20 
στην Κεντρική και Νότια Αμερική.” 

στην Αμερικής και ταξιδεύει τρεις ή τέσ-
σερις φορές το χρόνο για αρκετές εβδο-
μάδες για να επισκεφθεί τους πελάτες, 
επισημαίνει ότι “εξακολουθεί να υπάρχει 
μια αγορά για δέκτες SD στη Λατινική 
Αμερική.” Μαζί με το συνεργάτη του, 
Χοσέ Λουίς, έχουν αρχίσει να σκέφτονται 
το κατά πόσον θα πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν όπως και σήμερα ή θα 
πρέπει να επικεντρωθούν πλήρως στα 
μοντέλα HD. Αυτή είναι μία από αυτές 
τις επιχειρηματικές αποφάσεις που δεν 
έχουν εύκολη απάντηση. 

Αλλά τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; 
Υπάρχουν σχέδια για τα μελλοντικά 
μοντέλα δεκτών; Ο Hugo είναι απολύτως 
πεπεισμένος: “Η Διαδικτυακή Τηλεόραση 
βρίσκεται μπροστά!” Η ομάδα ανάπτυ-
ξης λογισμικού AZBOX έχει εστιάσει 
στην ενσωμάτωση Web-TV στους δέκτες 
AZBOX. Ο πελάτης θα μπορεί να απο-
λαύσει στη συνέχεια περιεχόμενο από 
παντού δεδομένου ότι οι δέκτες DVB-C, 
DVB-T (συμπεριλαμβανομένης της αμερι-
κάνικης έκδοσης ATSC) και φυσικά του 
DVB-S, καθώς και DVB-S2, είναι ήδη δια-
θέσιμα. «Εργαζόμαστε επίσης για τη βελ-
τίωση του AZBOX με δικό μας σύστημα 

Μια ματιά από την ανάπτυξη 
εξοπλισμού.
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Η AZBOX έχει κάτι παραπάνω από αρκετές δορυφορικές 
κεραίες. Ο Hugo Condessa μας εξηγεί που είναι 
ευθυγραμμισμένο το κάθε LNB. Το χέρι του δείχνει το LNB 
που είναι στις 7° ανατολικά, ενώ δίπλα υπάρχουν τα LNB 
για τις 10° ανατολικά, 13° ανατολικά και 19.2° ανατολικά. Οι 
κεραίες έχουν διάμετρο 1,8 μέτρα. Ο ιστός πάνω στον οποίο 
βρίσκεται η κεραία DVB-T, έχει στην κορυφή της μια κεραία με 
διάμετρο 90 εκατοστά που είναι ευθυγραμμισμένη στις 30ο 
δυτικά, κάτω από αυτή μια κεραία με διάμετρο 90 εκατοστά 
που είναι ευθυγραμμισμένη στις 9ο ανατολικά και πιο κάτω 
μια κεραία με διάμετρο 100 εκατοστά με μοτέρ για έλεγχο 
USALS. Στα δεξιά υπάρχουν δύο κεραίες με διάμετρο 1,8 μέτρα 
για τις 12.5° δυτικά και τις 15° δυτικά, καθώς επίσης και για τις 
7° δυτικά και 5° δυτικά, και μια κεραία με διάμετρο 1,5 μέτρα 
για την 1ο δυτικά. Η μεγάλη κεραία με διάμετρο 2,4 μέτρα στα 
αριστερά είναι ευθυγραμμισμένη στις 28.2° ανατολικά, στις 
23.5° ανατολικά και στις 26° ανατολικά. Στην αποθήκη ο Hugo 

μας έδειξε στηρίγματα για δύο ακόμα κεραίες με διάμετρο 
3,0 μέτρα: «Το ένα για την Ku-Band και το άλλο για 

την C-band, και τα δύο με μοτέρ.» Αυτές 
οι κεραίες θα εγκατασταθούν όταν 

θα κυκλοφορήσει αυτό το 
τεύχος.
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Όλα τα LNB είναι quatro LNB και χρησιμοποιούνται 
υψηλής ποιότητας καλώδια για την δρομολόγηση 
των δορυφορικών σημάτων στους πολυδιακόπτες 
διανομής μέσα στο κτήριο. Κάθε θέση εργασίας 
των τεχνικών διαθέτει δύο γραμμές τροφοδοσίας, 
που επιτρέπουν την πρόσβαση σε κάθε 
δορυφορική κεραία ανεξάρτητα. Εδώ εμφανίζονται 
οι εργαζόμενοι που σημαδεύουν τις ανεξάρτητες 
γραμμές καλωδίων με ένα αυτοκόλλητο.

Ο Hugo μας αποκαλύπτει ένα πολύ κρί-
σιμο σημείο: “Από την αρχή της εταιρείας 
μας, δεν έχουμε χάσει ούτε ένα διανομέα.” 
Αυτή η φράση σημαίνει ότι: όταν υπάρ-
χουν προβλήματα, αυτά έχουν επιλυθεί με 
τέτοιο τρόπο, ώστε και οι δύο πλευρές να 
είναι ικανοποιημένες. Αυτό δεν είναι μόνο 
μια καλή, αλλά μάλλον η καλύτερη προϋ-
πόθεση για μια πραγματικά μακροπρόθε-
σμη συνεργασία! 

Το σθένος που εμφανίζεται από τον 
Hugo Condessa, τον συνεργάτη του Jose 
Luis-Condesa και όλη την ομάδα AZBOX 
φάνηκε από το πώς μέσα σε λίγα χρόνια 
αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα. Η διαρκής 
ανάπτυξη της AZBOX είναι εγγυημένη!


