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Manufacturer of Measuring Instruments HORIZON

Ratu dan
Horizon

▲ Paul Pickering, Pemilik dan Managing
Director Horizon, menerima Penghargaan
Ratu dari Yang Mulia.

Apa yang harus Anda lakukan untuk dapat
diterima oleh Ratu yang Mulia? Sebenarnya
cukup sederhana: menjadi perusahaan
ekspor terkemuka. Pabrikan Inggris untuk
instrumen pengukuran HORIZON menerima
anugerah ‘Penghargaan untuk Perusahaan
dari Ratu’ dalam perdagangan internasional
tahun 2007, yang cukup menjadi alasan bagi
TELE-satelit untuk mengunjungi Horizon
lagi – setelah setahun yang lalu (lihat TELEsatelit edisi 01/2007).
Kali ini kami mengunjungi Harlow, di
London Utara, Essex. Di sinilah pemilik
Horizon dan Managing Director Paul
Pickering telah membeli lahan lengkap
dengan gudang yang besar, membuat
basis untuk pertumbuhan Horizon di masa
mendatang.
Buktinya, Horizon telah berpengalaman
dalam pertumbuhan di masa lalu, saat ini
terdapat duabelas pekerja dan juga sedang
mencari tambahan tiga insinyur, menurut
John McLoone, Direktur Penjualan Horizon.
Jadi kami ingin mengetahui apa yang
terjadi sejak kunjungan kami di tahun
lalu, satu pertanyaan yang dijawab oleh
John dengan menunjukkan data penjualan
saat ini: “Pada tahun 2003 kami memiliki
turnover 3 juta GBP, yang meningkat
menjadi 4 juta pada tahun 2006, dan untuk
tahun 2007 kami mengharapkan 4,5 juta,
sedangkan prakiraan untuk tahun 2008
adalah 5,5 juta GBP.”
Horizon menjadi perusahaan ekspor
terkemuka yang menciptakan hanya 7
persen dari turnover tahunan negaranya.
“Porsi terbesar dihasilkan di Amerika”, kata
John dan yaitu 60%. Sisa 33 persen dari
seluruh dunia. “Pasar emerging membuat
lompatan besar, misalnya China, India dan
Rusia,” tambah John. Televisi kabel tersebar
di seluruh negara dan peralihan ke digital
memerlukan perangkat pengukuran untuk
menguji fungsi jaringan distribusi. Penjualan
perangkat pengukuran melibatkan sejumlah

pertimbangan konsultasi, dan di sinilah
layanan setelah penjualan yang luar biasa
dari Horizon berperan. Tidak termasuk
sejumlah know-how yang diperlukan dalam
pengembangan
perangkat
pengukuran
untuk pertama kalinya. Keahlian Horizon
hadir dengan banyak nama, karena “85
persen dari produksi kami adalah OEM,”
John menjelaskan.
Pada
tahun
2008
Horizon
akan
meluncurkan
sejumlah
produk
baru.
Pada kuartal pertama akan hadir sistem
pengukuran DVB-C yang pertama dari
Horizon, dan perangkat DVB-data yang
pertama, yang mengukur data rate di Ka
band dalam 8PSK seperti yang ditawarkan
oleh Wildblue di Amerika Utara – mode
transmisi dikenal dengan nama ‘Turbo.’
EUTELSAT juga memancarkan siaran
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▲ John

McLoone memamerkan sertiﬁkat
Penghargaan Ratu: ditandatangani oleh “Ratu
Elizabeth” dan Tony Blair.

percobaan yang pertama untuk layanan
internet-via-satelit di Eropa.
Selanjutnya,
Horizon
akan
memperkenalkan sistem pengukur DVBS2 yang pertama dan untuk kuartal kedua
sudah terdapat multimeter untuk DVB-T
dan DVB-S2 di toko. Juga dalam kuartal
kedua akan keluar seri Pro Range untuk
profesional.
Ratu
sangat
tepat
memberikan
penghargaan kepada Horizon. Banyaknya
aktivitas perusahaan ini akan membantunya
tetap berada di puncak yang lebih lama
untuk waktu mendatang!

▲ Kantor Pusat baru Horizon sekarang terletak di Harlow, Essex. Bendera biru
dipasang di gerbang menyimbolkan Penghargaan Ratu telah diterima.

▲ Tampak ruangan teknik dengan peranti pengukuran sedang dikembangkan.

Depan: Gerrard Smallwood, Insinyur Desain. Belakang: Paul Hardcastle, Direktur
Teknis. ”Kami percaya bahwa kami adalah pabrikan pertama alau ukur satelit yang
pertama dengan instrumen yang disertiﬁkasi EMC di lab BSI yang independen”. Hal
ini berarti bahwa produk Horizon resisten terhadap interferensi elektromagnetik
dan mengacu pada standar Eropa BS EN 61326. Gerrard Smallwood menambahkan
bahwa ”Tentu saja, instrumen kami juga disertiﬁkasi dari sudut pandang teknis,
misalnya standar discharge elektrostatik BS EN 61000.”
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▲ Sangat Rahasia! Unit sampel pertama dari Seri Pro untuk penyiaran,

misalnya untuk penggunaan di mobil OB untuk menguji kualitas
sinyal. Unit kecil di atas adalah TSR Transport Stream Reader, juga
dengan spesiﬁkasi Seri Pro. Seri Pro akan diluncurkan pada kuartal
kedua tahun 2008.

