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AURA úspěšně plní svoje strategické cíle
Je to již 15 let, co se zakladatel společnosti AURA, Jan Engelsmann (před Novým rokem by oslavil
70. narozeniny), rozhodoval se svým synem Filipem, nynějším generálním ředitelem AURY, jestli
pokračovat v zúročování léty získaných zkušeností v oblasti informačních systémů pro vojenskou
logistiku, nebo se v dalším období více zaměřit na civilní oblast. A bylo rozhodnuto pokračovat
v nastoupené cestě a dále rozvíjet své působení ve specifické oblasti obrany a bezpečnosti!

Rozšíření světového
portfolia AURY
o logistický informační systém

Správnost tehdejšího strategického
rozhodnutí ukazují stávající výsledky: již 20 zemí na všech obydlených
kontinentech se pro svou vojenskou
logistiku rozhodlo používat software
pro kodifikaci materiálu dle standardů Kodifikačního systému NATO české společnosti AURA, která tak na
každém kroku oprávněně sbírá špičkové reference. Slova chvály mj. zaznívají z Brazílie, Spojených arabských emirátů, Austrálie, Japonska
– abychom jmenovali alespoň některé ze zemí, se kterými AURA v poslední době uzavřela významné kontrakty. Logickým vyústěním je další rozšíření portfolia AURY do
světové palety, a to o celý informační systém logistiky (ISL,
v zahraničí LIS), který stejně jako MC CATALOGUE spatřil světlo
světa na domácí armádní půdě.

LIS – nová generace logistického informačního systému

AURA během posledních měsíců připravila a brzy představí svým
zahraničním partnerům a stávajícím i potenciálním zákazníkům
novou generaci informačního systému pro podporu vojenské logistiky - LIS. Tento systém disponuje moderním grafickým uživatelským rozhraním a vícejazyčnou podporou a představuje tak
další generaci úspěšného Informačního systému logistiky Armády
České republiky a Ministerstva obrany ČR. Nové uživatelské rozhraní vzniklo na základě dlouhodobých zkušeností získaných od
uživatelů, kteří MC CATALOGUE každodenně využívají po celém

světě. Právě během získávání nových zákazníků MC CATALOGUE
se ukázalo, že nazrál čas pro další z modernizačních kroků celého rozsáhlého logistického systému. Hlavním impulsem pro něj
byl deklarovaný zájem řady zemí, které komplexní logistický informační systém potřebují.

Zájem o české řešení

Zvýšenému zájmu ze zahraničí napomáhají přesvědčivé úspěchy
Informačního systému logistiky v České republice, především naprostá a okamžitá kontrola resortu obrany nad veškerým jeho
majetkem, nepřerušovaný rutinní provoz systému od roku 1997
a jeho průběžná modernizace, nebývale vysoké rozšíření (25 %
všech příslušníků AČR a MO), pokrytí všech druhů sil a úrovní
velení a řízení, striktně procesně orientovaná podpora všech
logistických aktivit podle standardů a postupů NATO a v neposlední řadě i efektivní podpora na
sazení úkolových uskupení AČR v zahraničních misích. Zájmu napomáhá
také ocenění ISL dvěma prestižními
cenami na mezinárodním veletrhu
Future Forces 2014: „The Best System Solution“ a „Gold Future Forces 2014“, protože svou komplexností a detailním řešením informační
podpory vojenské logistiky nenachází
srovnání v celosvětovém měřítku.

* * *
Za dosaženými strategickými úspěchy AURY stojí především tvrdá a systematická práce schopného a stabilního pracovního týmu firmy, který
je bez nadsázky jejím největším
bohatstvím.
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