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Satellitmottagartillverkare AZBOX, Portugal 

AZBOX som grundades 2005 kom verkligen springande direkt ur startblocken. 
Sanningen är egentligen ännu snabbare då AZBOX bara har tillverkat mottagare 
sedan 2007; för 2010 hoppas de sälja 100 000 HD-mottagare. Vi ville få en bättre 
förståelse för den här framsångssagan så vi bestämde oss för att resa till norra 

Portugal, till Mazedos industriområde i Monção-distriktet. En kilometer mer 
norrut och vi är i Spanien. 

Hugo Condessa är företagets VD. Vi träffade honom på ett av gatukafeerna i den 
gamla delen av staden Mazedo. Där, över en kopp kaffe, berättade han hur 

allt började. ”Jag började som en satellitDXare när digitalTV började 
kommer Hugo ihåg när han tänker tillbaka på hur allt började 

för tio år sedan. På den tiden la han alla sina pengar på 
mottagare. ”Jag köpte en ny mottagare i stor sett 

var tredje månad. Till slut hade jag unge-
fär 40 st hemma”

Någon som går så 
hårt in för sin 

h o b b y 

AZBOXs snabba framgång
Alexander Wiese

OPENSAT, tillverkare av AZBOX-
serien av mottagare, flyttade in
i dessa lokaler för bara två år 
sedan. Den hittas i Mazedo i norra 
Portugal och är 1100 m² stor.
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Hugo Condessa, VD för 
OPENSAT Limitada på sitt 
kontor. Han är vd och teknisk 
chef.

Jose-Luis Condesa, OPENSAT 
Limitadas ekonomiskt ansvarige, 
tillsammans med sin fru Teresa. De är 
ansvariga för den ekonomiska sidan 
av företaget. Han berättar hur antalet 
anställda har ökat: ”2005 var det bara 
vi två. 2006 kom den förste anställde 
med och 2007 hade vi fem anställda. 
2008 var de åtta och 2009 hade vi 22 
anställda.”
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På AZBOXs kontor: I 
förgrunden Alejandra 
Ortiz, ansvarig för 
marknadsföring och i 
bakgrunden Rita Reis, 
designansvarig.

kommer för eller senare att göra om 
den till ett företag. Detta hände 2005. 
Tillsammans med Jose-Luis  Condesa 
(”Bara ett ”s” i efternamnet”, kommen-
terar Hugo Condessa) använde de 50 
000€ för att starta företaget OPENSAT 
Limitada.

Till att börja med var de handlare i 
satellit-branchen: De köpte och sålde 
olika fabrikat tillsammans med de nöd-
vändiga tillbehören som antenner och 
LNB, De första två åren var faktiskt rik-
tigt framgångsrika för det unga företa-
get. ”Vi sålde för 500 000€ 2005 och det 
ökade till 80 000€ året efter”, berättar 
Hugo.

Snart började Hugo märka att han 

skulle kunna göra det bättre själv. 
Tack vare experiment med många olika 
modeller av mottagare hade han identi-
fierat fördelar och nackdelar med dem
och var också van vid menyerna i de 
olika mottagarna. Han tänkte efter ur 
ett kommersiellt synsätt: Istället för 
att vara beroende av en tillverkare och 
olika uppdateringar – eller brist på upp-
dateringar – bestämde han sig för att 
tillverka mottagare själv.

Han hittade den rätta tillverkaren i 
Sydkorea – nej, inte en mottagartillver-
kare – utan mer en datortillverkare. ”En 
mottagare är ingenting annat än en PC”, 
berättar Hugo. Hemligheterna var att 
hitta rätt komponenter och framför allt 
den rätta mjukvaran.

Hugo valde ett chipset från Sigma att 
vara hjärtat i sin AZBOX-mottagare. 
”Dokumentationen för det här chipset 
är inte särskilt stor, men det gör allt det 
skall göra”, berättar Hugo Om chipset 
från andra tillverkare säger Hugo att 
även om de kan vara lättare att använda 
då det finns en helt utvecklad mjukvara
till dem, har de inte alla funktioner som 
han anser vara nödvändiga.

Bevis för att han hade rätt ses i för-
säljningssiffrorna: 2007, det första 
år då ha började sälja sitt eget märke 
steg försäljningen till 1,3 miljoner Euro. 
2008, året då omorganiserade produk-
tionen sjönk försäljningen lite grann till 
1,2 miljoner Euro. Men 2009 steg för-
säljningen med raketfart till åtta miljo-

Marlen Condesa är ansvarig för logistik. AZBOX 
använder fraktföretaget Schenker för transport och lager. 
Hon berättar lite om försäljningskontoret i Miami: ”Vi 
säljer SD-mottagare enbart i Amerika. 2009 var det ungefär 
250 000 mottagare av vilka 35 % gick till Paraguay, 25 % 
till Uruguay, 20 % till Brasilien och resterande 20 % till 
resten av Sydamerika”, För HD-mottagare är bilden helt 
annorlunda: ”Försäljning av HD-mottagare började först 
2009 med 30 000 mottagare, men för 2010 förväntar vi oss 
att nå en försäljning av 100 000 mottagare. 45 % av dessa 
mottagare kommer att gå till USA, 20 % till Brasilien och de 
resterande 35 % till övriga delar av Sydamerika.

Leandro Gonçalves är ansvarig för nio 
mjukvaruingenjörer. Han håller ett öga på deras arbete 
med att förbättra AZBOXs mjukvara. ”Vi är alltid öppna för 
ansökningar från mjukvaruingenjörer med stor erfarenhet 
av DVB” Läsare intresserade av att jobba hos AZBOX 
uppmanas att kontakta honom eller Hugo direkt.

Finns det några frågor om AZBOX 
mjukvara? AZBOX kundtjänst kan nås 
via Internetforum www.azbox.com/
forum där frågor besvaras och problem 
löses av Luis  Filipe (i förgrunden) och 
Francis  Martin (i bakgrunden). De letar 
också efter bidrag som handlar om 
AXBOX på andra Internet forum och 
hittar  på så sätt värdefulla tips på hur 
mjukvaran kan förbättras.       
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Tyst! Stör ej: Mjukvaruutvecklare 
koncentrerar sig på sitt 
programmeringsarbete.

ner Euro. Det var tack vare försäljning 
av ca 55 000 mottagare. Hugo är ännu 
mer optimistisk för 2010: ”Vi förväntar 
oss en försäljning på mellan 12 och 15 
miljoner Euro med en total försäljning 
på runt 100 000 mottagare.

Detta är riktig höga siffror, men Hugo 
är förberedd med en enkel förklaring. 
”Det handlar om HD-modeller av mot-
tagare, dessa är naturligtvis dyrare 
än SD-modeller” AZBOX skeppar bara 
HD-mottagare genom Europa. Är det 
överhuvudtaget möjligt att få tag på 
en SD-mottagare från AZBOX? Absolut 
säger Hugo och refererar till kontoret i 
Miami, Florida (USA), ”Vi öppnade ett 
kontor där 2008 med fyra anställda, 
vilket handhar försäljning i Nord, Cen-

lare att uppdatera den interna kanallis-
tan”.

En annan höjdpunkt för AZBOXs mot-
tagare kommer en VB-S2 blindsökning 
att vara, även om det troligen kommer 
att vara en sökningsfunktion byggd på 
ren kraft. ”En ren DVB-S2 blindsök-
ningsfunktion kommer troligen aldrig 
att finnas”, säger Hugo som har pratat
med många andra mottagartillverkare 
om detta ämne, ”marknaden är helt 
enkelt för liten”. En blindsökningskom-
patibel mottagare måste inte bara han-
tera FEC och SR automatiskt, utan också 
kunna handha Auto-pilot signaler samt 
automodulation. Antalet satellitDXare 
där ute är relativt få så det gör det för 
dyrt att utveckla en fullständig blinds-
ökningsfunktion. TELE-satellit planerar 
att testa den nya AZBOXen med IP-TV, 
arabiska menyer och en ”mjuk blindsök-
ning” i nästa nummer.

Under det att teknikerna konstant 
jobbar med att förbättra mjukvaran, 
expanderar AZBOX på nya marknader. 
”För närvarande är vi väl etablerade i 
Europa och Amerika”, berättar Hugo”, 
men nu vill vi också komma in på mark-
naden i Mellanöstern och Afrika”, berät-
tar Hugo. En viktig del i detta är att göra 
klart de arabiska menyerna; det skall 
vara klart när det här numret kommer 
ut i affärerna. ”Vi vill gärna höra från 
återförsäljare i dessa regioner”, säger 
Hugo, ”För närvarande arbetar vi med 
20 distributörer i Europa, 10 i Norda-
merika och ytterligare 20 i Central och 
Sydamerika”

Hugo avslöjar en väldigt avslöjande 

tral och Sydamerika.” Hugo tycker om 
att besöka Amerika och reser tre, fyra 
gånger per år flera veckor i sträck för
att besöka kunder, pekar ut att ”Det 
finns fortfarande en marknad för SD-
mottagare i Latinamerika”. Tillsammans 
med sin partner Jose-Louis funderar de 
över om de skall fortsätta som vanligt 
eller att koncentrera helt på HD-model-
lerna. Det är en fråga som inte har något 
enkelt svar.

Så hur ser framtiden ut? Finns det 
några planer för framtida mottagare? 
Hugo är alldeles övertygas om att 
”Internet-TV kommer!” AZBOXs lag är 
extremt fokuserade på att integrera 
Web-TV i AZBOXs mottagare. Kunderna 
kan sedan njuta av innehåll överallt ifrån 
då tuners för DVB-C. DVB-T (inklusive 
den amerikanska ATSC-versionen) och 
naturligtvis också DVB-S samt DVB-S2. 
”Vi arbetar också med att förbättra vårt 
eget AXBOX GoGo programmeringssys-
tem”, kommenterar Hugo sina framtida 
planer. ”Det kommer att göra det enk-

En blick över avdelningen för 
hårdvaruutveckling
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AZBOX har mer än tillräckligt antal satellitantenner  Hugo  
Condessa berättar för oss vart varje LNB är riktad. Han pekar 
på LNBn för 7° öst, bredvid är LNBerna för 10° öst, 13° öst och 
19.2° öst. Antennerna har en diameter på 1.8  meter. Masten 
som har en DVB-T antenn har en 90 cm antenn riktad mot 30° 
väst, under den ytterligare än 90 cm antenn for 9° öst och 
under den en 100cm motorstyrd antenn för test av USALS.  Till 
höger är två 1.8-meter antenner för 12.5° och 15° väst, samt 
7° och 5°  väst plus en 1.5-meter antenn för 1° väst. Den stora 
2.4-meter  antennen till vänster är riktad mot 28.2° , 23.5° och 
26° öst.  På lagret visar Hugo oss stativet för två 3.0-meter 
antenner: “En för Ku-bandet och den andra för C-bandet, båda 
kommer att vara motorstyrda”.  Antennerna kommer att vara 
installerade när detta nummer kommer ut. 
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Alla LNB är quattro med högkvalitativ 
kabel använd för att få satellitsignalerna till 
multiswitchar inne i byggnaden. Varje teknikers 
arbetsstation har två linjer, vilket gör att varje 
satellitantenn hela tiden kan nås oberoende av 
vad övriga tekniker gör. Här syns de anställda 
med jobbet att märka varje kabel med ett 
individuellt klistermärke 

punkt: ”Sedan företaget började har vi 
aldrig förlorat en enda distributör”.

Denna mening översätts till: när pro-
blem uppstår, löses de på ett sätt som 
gör att båda sidor blir nöjda. Det är inte 
bara ett bra sätt, utan också bäst för 
samverkan under en väldigt lång tid. 

Den energi som visas av Hugo Con-
dessa, hans partner Jose-Luis Condesa 
och hela AZBOX-teamet har visat på hur 
fort ett företag kan växa på bara ett par 
år. Fortsatt tillväxt på AZBOX är garan-
terad!


