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Uydu Alıcı Üreticisi AZBOX, Portekiz 

2005 yılında kurulan AZBOX şapkadan çıkan güvercin gibi birdenbire karşımızda 
bitiverdi desek yeridir; ama biraz daha yakından bakınca ondan bile hızlı 
olduğunu görüyoruz; çünkü 2005 yılında kurulan AZBOX uydu alıcıları üretimine 
daha henüz 2007’de başladı. 2010 yılında 100.000 uydu alıcısı satış rakamına 

ulaşmayı hedefliyorlar. Bu hızlı yükseliş ilgimizi çekti ve biz de hikayesini
daha yakından dinlemek için Portekiz’in kuzeyindeki Mazedo sanayi 

bölgesinde Monção’ya bir yolculuk yapmaya karar verdik. 
İspanya sınırı sadece bir kilometre kuzeyimizdeydi.  

Şirketin CEO’su Hugo Condessa. Onunla Mazedo’nun antik şehir 
merkezindeki kafelerden birinde buluşup kahvelerimizi 

yudumlarken şirket hakkında sohbet ettik. Hugo her 
şeyden önce bir uydu meraklısı. “Dijital TV 

yayınlarının başlamasıyla bende bir 
uydu merakı başladı”, sözle-

riyle 10 yıl öncesine her 
şeyin ilk başladığı 

g ü n l e r e 

AZBOX’ın Hızlı Yükselişi
Alexander Wiese

AZBOX marka uydu alıcılarının 
üreticisi OPENSAT bu binaya 
sadece iki yıl önce taşınmış. 
1100 metrekare büyüklüğündeki 
merkez Portekiz’in kuzeyindeki 
Mazedo’da bulunuyor. 
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OPENSAT Limitada CEO’su 
Hugo Condessa ofisinde
görülüyor. Müdür ve şef 
teknisyen sorumluluğunu 
birlikte üstlenmiş.

OPENSAT Limitada CFO’su Jose-
Luis Condesa eşi Teresa ile birlikte 
görülüyor. İşlerin ticari yönünden 
sorumlular. Personel sayısındaki 
gelişmeyi şöyle anlatıyor: “2005’de  
yalnız ikimiz vardık. 2006’da ilk 
personelimiz bize katıldı ve 2007’de 
beş kişi daha bizimle çalışmaya 
başladı. 2008’de sekiz ve 2009’da 22 
kişiye ulaştık.” 
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AZBOX ofisinden
bir görünüm. 
Önde pazarlama 
sorumlusu Alejandra 
Ortiz, Arkada ise 
tasarımdan sorumlu 
Rita Reis görülüyor. 

dönüyor Hugo. O günlerde bütün para-
sını uydu alıcılarına harcıyormuş. “Aşağı 
yukarı her üç ayda bir tane uydu alıcısı 
alıyordum. Öyle ki nihayetinde elimde 40 
tane uydu alıcısı birikti.”  

Hobisine böylesine yoğun bir şekilde 
odaklanan birisi doğal olarak bir nokta-
dan sonra bunu profesyonel işi haline 
getirmeye meyilli oluyor. Hugo için bu 
dönüşüm yılı 2005.  Jose-Luis Condesa 
(tek ‘s’ile yazılıyor diye belirtiyor Hugo 
Condessa) ile birlikte 5000 Euro sermaye 
koyup OPENSAT Limitada’yı kuruyorlar.   

Başlangıçta sadece bir uydu mağazası 
olarak işe başlamışlar: çeşitli markalarda 
uydu alıcılarının yanı sıra LNB ve anten 
gibi gerekli aksesuarların satışını yapıyor-

larmış. İlk iki yıl yeni kurulan bir şirket için 
oldukça başarılı geçmiş. “2005’de yarım 
milyon Euroluk bir satışın ardından ikinci 
senede 800.000 Euro satış rakamına ulaş-
tık,” diye hatırlıyor Hugo.  

Hugo çok geçmeden uydu alıcılarını 
kendisinin üretmesinin daha iyi bir fikir 
olduğunu düşünmeye başlamış. Çok 
çeşitli uydu alıcıları kullandığı için hepsi-
nin iyi ve kötü yanları hakkında zaten fikir 
sahibi olması aynı zamanda bütün bu alıcı-
ların yazılımları ve menüleriyle de içli dışlı 
olması önemli avantajlar olarak görünmüş 
gözüne. Ticari açıdan bakıldığında da üre-
ticilere ve onların yazılım güncellemelerine 
bağımlı olmaktansa  kendi uydu alıcısını 
üretip tüm bu işleri kendisinin üstlenmesi 
daha mantıklıymış.   

Önce aradığı üreticiyi Güney Kore’de 
bulmuş. Bu üretici bir uydu alıcısı değil, 
bilgisayar üreticiymiş. Hugo’ya göre “Bir 
uydu alıcısının bilgisayardan hiçbir farkı 
yok.” Bu işin sırrı doğru parçaları ve en 
önemlisi doğru yazılımı bulmakta yatıyor.  

Hugo, AZBOX uydu alıcılarının beyni 
olarak Sigma çipsetlerini seçmiş. “Bu 
sistemin dokümantasyonu çok etkileyici 
değildi; ama istediğim her şeyi yapabi-
lecek kapasitedeydi,” sözleriyle bunun 
gerekçesini açıklıyor Hugo. Diğer üretici-
lerin çipsetleriyle ilgili olarak, bunlar tam 
yazılım desteğiyle daha kolay kullanılıyor 
olsa da benim açımdan gerekli olan tüm 
özellikleri taşımıyorlardı diyor.  

Bu seçimin doğruluğunun kanıtı satış 

Marlen Condesa lojistikten sorumlu. AZBOX, Schenker 
sevkiyatı ürünlerin taşınmasında ve depolanmasında 
kullanıyor. Bize Miami şubesinin satışları hakkında bilgi 
veriyor: “Amerika’da sadece SD alıcı satışı yapıyoruz. 
2009’da yaklaşık 250.000 kutu sattık. Bunun %35’i 
Paraguay, %25’i Uruguay, %20’si Brezilya ve kalan %20’si 
ise Güney Amerika’daki diğer ülkelere gitti.” HD uydu 
alıcılarında ise tamamen farklı bir görünüm var: “HD 
alıcıların satışına 2009’da 30.000 kutuyla başladık ama 
2010’da bu rakamın 100.000’e ulaşmasını bekliyoruz. 
Bunun %45’i ABD, %20’si Brezilya ve geri kalanı da diğer 
Güney Amerika ülkeleri olacak.”

Leandro Gonçalves, dokuz yazılım mühendisinden 
oluşan ekibin sorumlusu. AZBOX yazılımının geliştirilmesi 
ve ilerletilmesi ondan soruluyor. “DVB’den anlayan ileri 
yazılım mühendislerinden gelecek katkılara ve yeni 
programlara her zaman açığız.” AZBOX’la çalışmak isteyen 
okurlarımız Hugo ile veya onunla doğrudan bağlantıya 
geçebilirler. 

AZBOX yazılımlarıyla ilgili herhangi 
bir probleminiz mi var? AZBOX müşteri 
hizmetlerine www.azbox.com/forum 
adresinden ulaşabilirsiniz. Forumda 
soruları Luis Filipe (önde) ve Francis 
Martin (arkada) yanıtlıyor. Bunun 
dışında diğer İnternet forumlarında 
AZBOX yazılarını da takip ettikleri 
için yazılımın geliştirilmesinde önemli 
katkıları oluyor. 
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Sessizlik! Lütfen Rahatsız 
etmeyin: yazılım mühendisleri 
işlerine konsantre olmuş durumda. 

rakamlarından da görülebilir: 2007 yılında 
kendi markasıyla satış yapmaya başladı-
ğında satışlar 1.3 milyon Euro’ya tırmandı. 
Bir yıl sonra 2008’de üretim organizasyo-
nunu yeniden düzenlediğinde ise hafifçe 
gerileyerek 1.2 milyon Euro’ya geldi. Ama 
2009’da 55.000 alıcıyla satışlar roket gibi 
fırladı ve 8 milyon Euro’luk satış rakamına 
ulaştılar.  Hugo  2010 yılı için daha iyim-
ser: “100.000 civarında uydu alıcısı sata-
rak 12 ile 15 milyon Euro arasında satış 
rakamlarına ulaşmayı bekliyoruz.”  

Rakamlar yüksekten uçuyor gibi görünse 
de Hugo’nun basit bir açıklaması var: 
“Burada, SD modellerden doğal olarak 
daha pahallı HD alıcılarla uğraşıyoruz.” 
AZBOX, HD alıcıları sadece Avrupa paza-
rına veriyor. Peki AZBOX, SD alıcıları da 

S ve tabii ki DVB-S2  tunerleri halihazırda 
zaten mevcut. “Kendi AZBOX GoGo prog-
ramlama sistemimizi geliştirmeye çalı-
şıyoruz”, diye belirtiyor Hugo “Böylece 
İnternet kanal listesini güncellemek çok 
daha kolaylaşacak.”  

AZBOX’da göze çarpan bir diğer şey de 
DVB-S2 kör tarama özelliği. Hugo bunun 
daha çok kaba kuvvetli kör tarama yön-
temini andıracağını söylüyor. “DVB-S2 
için gerçek bir kör tarama özelliği belki de 
hiçbir zaman olmayacak.” Diyor Hugo, bu 
konuda bir çok tuner üreticisiyle konuş-
muş biri olarak Hugo. “Pazar bunun için 
çok küçük.” Kör tarama yapabilen bir alıcı 
yalnızca Otomatik FEC ve SR bulmakla kal-
mamalı Otomatik sinyal bulma ve otomatik 
modülasyon özelliğine de sahip olmalı. Az 
zayıdaki uydu DXçisi için böyle bir sistem 
geliştirmeye kalkışmak gerçekten pahal-
lıya patlayabilir. TELE-satellite, IP-TV özel-
liği olan Arapça menülü bir AZBOX alıcısını 
gelecek sayıda test etmeyi planlıyor.  

Bir yandan teknisyenler sürekli olarak 
yazılım geliştirme üzerinde çalışırken, 
AZBOX da yeni pazarlara doğru gelişmeye 
devam ediyor. Şu anda “Avrupa ve Amerika 
pazarlarında oldukça iyi bir konumumuz 
var”, diyor Hugo “Ama artık Orta Doğu ve 
Afrika’ya da adım atmak istiyoruz.”Arapça 
menü kontrolü bu yolda atılmış önemli bir 
adım olacak; elinizdeki dergi gazete bayi-
lerine çıktığında bu işlemin tamamlanmış 
olması bekleniyor. “Bu bölgelerden dağı-
tımcıların bizimle temasa geçmesinden 
mutluluk duyarız”, diyor Hugo “şu anda 
Avrupa’dan 20, Kuzey Amerika’dan 10, 
Orta ve Güney Amerika’dan 20 dağıtım-
cıyla çalışıyoruz.”  

Hugo, bize önemli bir noktayı da açıklı-

üretemez mi? Hugo “Tabii ki” diye cevap 
veriyor  Miami, Florida’daki şubelerine 
atıfta bulunarak, “2008’de orada açtığımız 
temsilcilikle Kuzey, Orta ve Güney Ame-
rika’ya da satış yapıyoruz,” diye açıklıyor. 
Amerika’ya gitmekten hoşlanan Hugo, 
yılda birkaç defa bir iki haftalığına Ame-
rika seyahati yapıyor. Söylediğine göre 
“Latin Amerika’da halen SD alıcılar için 
bir talep söz konusu.” Ortağı Jose-Luis ile 
birlikte şu anda işleri olduğu gibi mi sür-
düreceklerine yoksa tamamen HD model-
lere mi yoğunlaşacaklarına karar vermeye 
çalışıyorlar. Bu basit bir cevabı olmayan 
türde bir sorun.  

Gelecek için ne gibi planları var? Geli-
şim aşamasında olan yeni alıcı modelleri 
var mı? Hugo çok net yanıtlıyor bu soruyu: 
“Internet TV’nin eli kulağında!” AZBOX 
yazılım ekibi, ürettikleri uydu alıcılarına 
Web-TV’yi entegre etmek için olağanüstü 
bir çabayla çalışıyor. Bu gerçekleştiğinde 
izleyiciler istedikleri yayını izleyebilirler 
çünkü  DVB-C, DVB-T (Amerikan ATSC 
versiyonu daha dahil olmak üzere),  DVB-

Donanım geliştirme bölümünden bir 
görünüm
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AZBOX oldukça iyi bir anten tarlasına sahip. Hugo Condessa 
bize her bir LNB’nin baktığı uyduyu açıklıyor. Eliyle işaret ettiği 
LNB 7° doğuyu, diğerleri sırasıyla 10°doğu, 13° doğu ve 19.2 
doğu uydularını görüyor. Antenler 1.8 metre çapında. DVB-T 
anteni 90 cm ve 30°batıya bakıyor, onun altında 90 cm’lik bir 
diğer anten 9°doğu ve onun altında 100 cm’lik motorlu anten 
USALS denemeleri için. Sağda 12.5° batı, 15°batı, 7°batı ve 
5°batıya bakan 1.8 metrelik antenler ve 1°batıya bakan 1.5 
metrelik bir anten var. Soldaki 2.4 metrelik büyük anten 28.2° 
doğu, 23.5°doğu ve 26°doğu için. Hugo, depoda 3 metrelik 
antenler için yapılmış direkler gösteriyor: “Biri ku bandı 
diğeri ise C bandı için. İkisi de motorlu olacak.” Siz bu yazıyı 
okuduğunuzda bu antenler de çalışmaya başlamış olacak. 
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Tüm LNB’ler quatro ve sinyaller bina 
içindeki şalterlere kaliteli koaksiyel 
kablolarla taşınıyor.  Tüm teknisyenlerin 
masaları iki kabloyla besleniyor ve 
bu kablolardan herkes istediği anda 
bağımsız olarak her uyduya erişebiliyor. 
Resimde personel kabloları işaretlerken 
görülüyor. 

yor: “İş hayatına başladığımızdan beri tek 
bir dağıtımcımızı bile kaybetmedik.” Bunun 
anlamı şu: Bir sorunla karşılaşacak olursa-
nız bu sorunlar her iki tarafı da memnun 
edecek şekilde çözülüyor. Uzun süreli 
bir işbirliği için bu sadece hoş değil, aynı 
zamanda zorunlu bir şart!  

Hugo Condessa ve ortağı Jose-Luis Con-
desa tarafından ortaya konan ve bütün 
AZBOX ekibinin paylaştığı hırs sadece 
birkaç yılda böylesine hızlı büyümenin 
nasıl mümkün olduğunu bize gösteriyor. 
AZBOX’ın büyümeye devam edeceğinden 
hiç kuşkumuz yok!


