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Fabrikant van satellietontvangers AZBOX, Portugal 

AZBOX, opgericht in 2005, kwam werkelijk in vogelvlucht tevoorschijn. In werkelijkheid 
ging het eigenlijk nog veel sneller aangezien AZBOX eigenlijk pas sinds 2007 fabrikant 
is van satellietontvangers; voor 2010 verwachten ze al een verkoop van 100.000 HD 
ontvangers. We wilden een beter begrip krijgen van dit succesverhaal en dus besloten 

we om op pad te gaan naar het noorden van Portugal in het industriële gebied 
Mazedo in het Monção district. Eén kilometer verder naar het noorden en 

we zouden in Spanje zitten. 

Hugo Condessa is de CEO van het bedrijf. Wij spraken met hem af in één van de 
straatcafés in de oude stad van Mazedo waar hij onder het genot van een kop 

koffie verklaarde hoe het allemaal begon. Hugo is een satellietenthousias-
teling. “Ik begon als een satelliet DXer toen digitale TV op de markt 

kwam”, herinnert Hugo zich wanneer hij terugdenkt aan het 
moment dat het 10 jaar geleden allemaal begon. In 

die tijd gaf hij alleen geld uit aan ontvangers. 
“Ik kocht zo ongeveer elke drie maan-

den een nieuwe ontvanger; uit-
eindelijk had ik ongeveer 

40 ontvangers in 
huis.”

De snelle opkomst 
van AZBOX

OPENSAT, fabrikant van de AZBOX 
ontvangerlijn, is pas twee jaar 
geleden naar dit pand verhuisd. 
Het is te vinden in Mazedo in het 
noorden van Portugal en is 110 m2 in 
oppervlakte.
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Hugo Condessa, CEO van 
OPENSAT Limitada, in zijn 
kantoor. Hij is manager en 
technische chef.

Jose-Luis Condesa, CFO van 
OPENSAT Limitada, met zijn vrouw 
Teresa. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de zakelijke kant van alles. Hij 
legt uit hoe het aantal werknemers 
groeide: “In 2005 waren het alleen wij 
tweeën. In 2006 kregen we onze eerste 
werknemer en in 2007 hadden we vijf 
werknemers. In 2008 waren er acht en 
in 2009 hadden we 22 werknemers.”
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In het kantoor 
van AZBOX: Op 
de voorgrond zit 
Alejandra Ortiz, 
aan de leiding van 
marketing, en op de 
achtergrond zit Rita 
Reis, verantwoordelijk 
voor ontwerp.

Iemand die zo intensief bezig is met een 
hobby zal op een gegeven moment van zijn 
hobby zijn werk maken. Dat was in 2005. 
Samen met Jose-Luis Condesa (“maar één 
‘s’” merkt Hugo Condessa op) gebruikten 
ze € 5000,00 aan kapitaal om het bedrijf 
OPENSAT Limitada op te richten.

In eerste instantie was het een satelliet 
dealer: ze kochten en verkochten diverse 
ontvangermerken samen met alle beno-
digde accessoires zoals LNB’s en schotels. 
De eerste twee jaar waren feitelijk rede-
lijk succesvol voor het nieuw gevormde 
bedrijf. “We hadden een verkoop van een 
half miljoen Euro’s in 2005 en dit nam toe 
tot 800.000 Euro’s in ons tweede jaar”, 
herinnert Hugo zich.

Al snel begon Hugo zich te realiseren 
dat hij het ontvangertechnisch gespro-

ken beter allemaal zelf kon doen. Dankzij 
zijn ervaring met een hoop verschillende 
ontvangermodellen had hij inmiddels alle 
voordelen en nadelen ontdekt van deze 
modellen en was hij ook aardig bekend 
met alle verschillende ontvangermenu’s. 
Hij dacht er ook over na vanuit een com-
mercieel oogpunt: in plaats van afhankelijk 
zijn van fabrikanten en hun softwarever-
sies – of het gebrek daaraan, besloot hij 
om zelf ontvangers te gaan fabriceren.

Hij vond de juiste fabrikant in Zuid Korea 
– nee, geen ontvangerfabrikant – eerder 
een fabrikant van PC’s. “Een ontvanger 
is eigenlijk niets meer dan een PC”, legt 
Hugo uit. Het geheim was om de juiste 
onderdelen te vinden en bovenal de juiste 
software. 

Hugo koos een chipset van Sigma om 

als hart te dienen voor zijn AZBOX ont-
vangers. “De documentatie voor deze 
chipset is nou niet direct overweldigend”, 
verklaart Hugo, “maar deze chip doet alles 
wat ik van hem verwacht.” Ten aanzien 
van chipsets van andere fabrikanten zegt 
Hugo dat alhoewel ze misschien eenvou-
diger in het gebruik zijn vanwege volledig 
ontwikkelde software ze niet beschikken 
over alle mogelijkheden waarvan hij vindt 
dat ze nodig zijn.

Het bewijs dat hij gelijk had is te zien 
in de verkoopcijfers: in het eerste jaar 
2007, toen hij begon met de verkoop van 
zijn eigen ontvangermerk, klommen de 
verkopen naar € 1,3 miljoen. In 2008, 
een jaar waarin hij de productie reorga-
niseerde, zakten de verkopen slechts licht 
naar € 1,2 miljoen. Maar in 2009 schoten 
de verkopen de lucht in naar € 8,0 miljoen 

Marlen Condesa is logistiek manager. AZBOX maakt gebruik 
van het vervoerbedrijf Schenker voor het verschepen van 
producten en als hun magazijn. Ze legt een paar dingen uit 
over het verkoopkantoor in Miami: “We verkopen alleen maar 
SD ontvangers in Amerika. In 2009 waren het naar schatting 
250.000 ontvangers waarvan 35% naar Paraguay ging, 25% 
naar Uruguay, 20% naar Brazilië en 20% naar de rest van Zuid 
Amerika.” Voor HD ontvangers ziet de situatie er compleet 
anders uit: “De HD verkopen zijn pas in 2009 begonnen 
met 30.000 ontvangers maar voor 2010 verwachten we een 
verkoop van 100.00 ontvangers te bereiken. 45% van deze HD 

Leandro Gonçalves staat aan de leiding van negen 
softwareontwikkelaars. Hij houdt een oogje op hun 
werk en op de voortgang van de verbeteringen van de 
software van AZBOX. “We staan altijd open voor nieuwe 
toepassingen van ervaren softwareontwikkelaars met een 
goede kennis van DVB.” Lezers die geïnteresseerd zijn in 
een plaats bij AZBOX kunnen rechtstreeks met hem of met 
Hugo contact opnemen.

Zijn er vragen over de AZBOX 
software? De klantenservice van 
AZBOX kan bereikt worden via het 
forum op www.azbox.com/forum waar 
vragen of problemen beantwoord 
worden door Luis Filipe (voorgrond) en 
Francis Martin (achtergrond). Zij kijken 
ook naar bijdragen over AZBOX via 
andere internetforums en verkrijgen op 
die manier waardevolle tips voor het 
verbeteren van de software.

ontvangerverkopen zal in de VS zijn, 
20% zal naar Brazilië gaan terwijl de 
overblijvende 35% naar de rest van 
Zuid Amerika zal gaan.”
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Stilte! Niet storen: softwareontwikkelaars 
concentreren zich op hun programmeerwerk.

dankzij de verkoop van ongeveer 55.000 
ontvangers. Hugo is zelfs nog optimisti-
scher voor 2010: “We verwachten dat de 
verkopen tussen de 12 en 15 miljoen euro 
zullen zitten met een totale verkoop van 
ongeveer 100.000 ontvangers.”

Dat zijn nog eens stevige getallen, maar 
Hugo heeft hier een simpele verklaring 
voor: “We hebben het hier over HD ont-
vangermodellen die uiteraard duurder zijn 
dan SD modellen.”  Het is duidelijk dat 
AZBOX alleen HD ontvangers naar Europa 
verscheept. Is het eigenlijk wel mogelijk 
om bij AZBOX SD ontvangers te kopen? 
“Absoluut”, zegt Hugo waarbij hij verwijst 
naar het kantoor in Miami, Florida. “We 
openden daar in 2008 een kantoor met 
vier werknemers die de verkopen afhan-
delen in Noord,  Centraal en Zuid Ame-
rika.” Hugo, die ervan houdt om Amerika 

maken om de interne kanaallijst te upda-
ten.”

Een ander in het oog springend onder-
deel van een AZBOX ontvanger zou de 
DVB-S2 blind scan zijn alhoewel Hugo 
stelt dat dit eerder een brute kracht blind 
scan methode  is. “Een echte blind scan 
mogelijkheid voor DVB-S2 zal waarschijn-
lijk nooit bestaan”, zegt Hugo die over dit 
onderwerp gesproken heeft met een groot 
aantal tunerfabrikanten. “De markt is 
gewoon te klein.” Een blind scan compa-
tibele ontvanger moet niet alleen overweg 
kunnen met Auto FEC en Auto SR, hij moet 
ook overweg kunnen met een Auto-Pilot 
signaal en Auto-modulatie. Het relatief 
beperkte aantal satelliet DXers dat er is 
maakt het te duur om deze volledige blind 
scan mogelijkheid te ontwikkelen. TELE-
satelliet is van plan de nieuwe AZBOX 
ontvanger met IP-TV, Arabisch menu en 
soft blind scan in de volgende uitgave te 
testen.

Terwijl de technici continu aan het 
werk zijn om de software te verbeteren, 
is AZBOX aan het uitbreiden naar nieuwe 
markten. “Momenteel hebben we aardig 
vaste voet aan de grond in Europa en Ame-
rika”, legt Hugo uit, “maar nu willen we 
natte voeten halen in het Midden Oosten 
en in Afrika.” Een belangrijk bouwelement 
voor deze onderneming zal de afronding 
van de Arabische menubesturing zijn; die 
zou afgerond moeten zijn tegen de tijd dat 
deze uitgave in de kiosken terechtkomt. 
“We zijn blij wanneer een willekeurige dis-
tributeur uit deze regio’s met ons in con-
tact treedt”, zegt Hugo, “Op dit moment 
werken we samen met 20 distributeurs in 
Europa, 10 in Noord Amerika en nog eens 
20 in Centraal en Zuid Amerika.”

Hugo onthult ons een erg belangrijk 

te bezoeken en daar drie of vier keer per 
jaar een aantal weken achter elkaar is om 
klanten te bezoeken, merkt op dat “er nog 
altijd een markt is voor SD ontvangers in 
Latijns Amerika.” Samen met zijn partner 
Jose-Luis is hij aan het debatteren over of 
ze daar verder moeten gaan met de zaken 
zoals gebruikelijk of dat ze zich volledig 
moeten concentreren op HD modellen. Dit 
is één van die zakenbeslissingen die geen 
eenvoudig antwoord hebben.

Maar hoe ziet de toekomst er eigenlijk 
uit? Zijn er al plannen voor toekomstige 
ontvangermodellen in de maak? Hugo 
klinkt tamelijk overtuigd: “Internet TV 
komt er aan!” Het software ontwikkelteam 
is heel erg gefocust op het integreren van 
Web-TV in de AZBOX ontvangers. De klant 
kan dan genieten van programma’s van 
overal aangezien de tuners voor DVB-C, 
DVB-T (inclusief de Amerikaanse ATSC 
versie) en uiteraard DVB-S en ook DVB-S2 
allemaal al beschikbaar zijn. “We zijn ook 
bezig met het verbeteren van ons eigen 
AZBOX GoGo programmeersysteem”, 
merkt Hugo op over zijn plannen voor de 
toekomst”, “dit zal het nog eenvoudiger 

Een kijkje bij hardwareontwikkeling
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AZBOX beschikt over meer dan genoeg satellietantennes. 
Hugo Condessa legt ons uit waar elk van de LNB’s op gericht 
is. Zijn hand wijst naar de LNB voor 7° Oost, daar naast zijn de 
LNB’s voor 10° Oost, 13° Oost en 19,2° Oost. De schotels zijn 
1,8 meter in diameter. De mast die bovenin een DVB-T antenne 
bevat heeft een 90cm schotel die naar 30° West kijkt, daaronder 
zit nog een 90cm schotel voor 9° Oost en daar weer onder een 
100cm schotel met motor voor het testen van USALS. Naar 
rechts bevinden zich twee schotels van 1,8 meter voor 12,5° 
West en 15° West, maar ook 7° West en 6° West plus een 1,6 
meter antenne voor 1° West. De grote 2,4 meter schotel aan 
de linker kant wijst naar 28,2° Oost, 23,5° Oost en 26° Oost. 
In de showroom laat Hugo ons antennestandaards zien voor 
nog twee 3,0 meter schotels: “Eén voor de Ku-band en de 
andere voor de C-band, beiden zullen een motor hebben.” Deze 
schotels zullen op hun plaats gezet worden tegen de tijd dat 
deze uitgave gepubliceerd wordt.
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Alle LNB’s zijn quatro LNB’s die de 
satellietsignalen door middel van hoge kwaliteit 
kabels aanleveren aan multischakelaar verdelers 
binnen in het gebouw. Het werkstation van elke 
technicus wordt gevoed via twee lijnen wat het 
mogelijk maakt om op elk moment elk van de 
satellietantennes onafhankelijk van de andere te 
gebruiken. De werknemers zijn hier te zien terwijl 
ze de afzonderlijke kabels markeren door middel 
van een stikker. 

feit: “Sinds de start van onze onderneming 
zijn we nog geen één distributeur kwijtge-
raakt.” Dit betekent in gewoon Hollands: 
wanneer er problemen zijn, dan worden ze 
opgelost en wel op een dusdanige manier 
dat beide partijen tevreden zijn. Dat is 
niet alleen goed, maar eigenlijk de beste 
startsituatie voor een werkelijk langdurige 
samenwerking!

De kracht die getoond wordt door Hugo 
Condessa, zijn partner Jose-Luis Condesa 
en het volledige AZBOX team heeft in 
slechts een paar jaar laten zien hoe snel 
het mogelijk is te groeien. Verdergaande 
groei bij AZBOX is gegarandeerd.


