
a zásobovací základny. Kooperace s resortem
obrany se značně rozšířila po rozdělení Česko-
slovenska a přizvání ČR k jednáním o vstupu do
NATO. Doposud nejvýznamnějším projektem
AURY pro Ministerstvo obrany a Armádu ČR
je Informační systém logistiky (ISL), který byl
do rutinního procesu zaveden v roce 2000. ISL
představuje integrovaný systém podpory vo-
jenské logistiky pro všechny složkyozbrojených
sil včetně jejich výkonných i řídicích prvků.
Celkově ISL hospodaří s movitým a nemovitým
majetkem v hodnotě více než čtvrt bilionu Kč.

Vedle svého domácího ocenění získala AURA
nebývalé úspěchy v zahraničí ...

Kolem roku 2007 jsme se začali výrazněji
zaměřovat na export. Uspěli jsme naším systé-
mem MC CATALOGUE v mezinárodních výběro-
vých řízeních na Slovensku, ve skandinávských
zemích Finsku, Švédsku, Norsku, v africkém
Maroku, Alžírsku a pobaltských zemích.
Postupně jsme se stali jedním z významných
světových hráčů v oblasti poskytování software,
ale i dalších služeb v oblasti NCS. Mezi největší
firemní úspěchy v posledních letech patří
spuštění kodifikačního informačního systému
MC CATALOGUE 5 do ostrého provozu v Ozbro-
jených silách Spojených arabských emirátů. SAE
jsou první zemí Blízkého východu, která začala
využívat v současnosti nejmodernější kodifi-
kační informační systém vyvíjený AUROU a vy-
budovala s podporou týmu expertů AURY svůj
Národní kodifikační úřad. Tento náš kodifikační
systém využívají i Brazilské ozbrojené síly. Přímo
grandióznímúspěchemAURY je skutečnost, že si
MC CATALOGUE jako základ národní armádní
logistiky zvolilo Japonsko. Nejnovější verzi
MC CATALOGUE 5 využívá rovněž Ministerstvo
obrany Austrálie formou „software jako služba“
(SaaS – Software as a Service). Významnou roli
při směřování vývoje našeho kodifikačního
systému sehrává MC CATALOGUE User Group
sdružující uživatele MC CATALOGUE. Kromě vý-
voje a implementace kodifikačního infor-
mačního systému AURA organizuje národní
a mezinárodní odborná školení. Je jedním
z hlavních garantů mezinárodních katalogi-
začních kurzů NCS College pořádaných od roku
2012 ve dvouletých cyklech na Univerzitě
obrany v Brně ve spolupráci s Národním
kodifikačním úřadem Česka.

Pane generální řediteli, zahrnuje vývojové
a výrobní portfolio AURY další překvapení
pro náš či světový obchodní trh?

AURA vedle svého zaměření na armádní
logistiku rozšířila v posledním desetiletí své
portfolio také do průmyslové sféry, zejména ve
spojitosti s katalogizací majetku a služeb
a činností certifikované katalogizační agentury
v Česku a na Slovensku. Firma je aktivní rovněž
v oblasti veřejné správy, například při zavádění
standardizovaného popisu zboží a služeb.
AURA také působí v oblasti právních agend, její
software využívá většina soudních exekutorů
v Česku a na Slovensku. Připravován je další
informační systémpro využití v advokacii, který
hodláme představit na veletrhu IDET 2019.
Portfolio AURY zahrnuje také zastupování
dánské firmy Bruhn NewTech A/S, která je
světovým lídrem v informačních systémech
pro vyhodnocování ohrožení zbraněmi hro-
madného ničení. AURA tuto firmu kromě Česka
zastupuje i na Slovensku. Pro úplnost bych
chtěl také zmínit, že v oblasti řízení kodifikace
materiálu AURA uzavřela strategické partner-
ství se společností Allan Webb Ltd. z Velké
Británie, kterámá více než šedesátiletou tradici
v oboru. Smlouvu o dlouhodobé spolupráci
v oblasti informačních systémů pro vojenskou
logistiku máme také uzavřenou se společností
Saab AB ze Švédska.

Pane generální řediteli, co můžeme očekávat
od AURY v budoucnosti?

AURA bude i nadále rozvíjet své hlavní
působení ve specifické oblasti informačních
systémů pro obranu a bezpečnost. Bude se
věnovat rozvoji úspěšného informačního systé-
mu na podporu katalogizace MC CATALOGUE.
Logickým vyústěním další práce je příprava
dalšího exportního rozšíření portfolia AURY,
a to o celý logistický informační systém, který
stejně jako MC CATALOGUE spatřil světlo světa
na domácí armádní půdě. Své místo v Česku si
jistě najde i nový informační systém pro
advokacii. Budeme stále hledat nové trendy
ve všech našich oborech a stavět mosty mezi
armádami a obranným průmyslem.

BRNĚNSKÁ AURA JE NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

AURA, s.r.o., ryze česká firma se sídlem v Brně,
je v současné době největším českým
exportérem vojenských logistických infor-
mačních systémů. V oblasti vývoje a imple-
mentace softwaru pro podporu kodifikace
NATO se stala dokonce světovou jedničkou.
Kodifikační systém NATO (NCS – NATO
Codification System), který umožňuje jedi-
nečnou identifikaci veškerého vojenského
materiálu, je v současnosti používán téměř
70 členskými i nečlenskými státy Severo-
atlantické aliance. Je velkým úspěchem AURY,
že aktuálně se více než 20 zemí na 5 kontinen-
tech rozhodlo používat kodifikační software
MC CATALOGUE vyvíjený a exportovaný právě
touto firmou. AURA s necelou stovkou kme-
nových zaměstnanců se za 30 let svého
působení v tuzemsku i na zahraničních trzích
vyrovnala světovým gigantům působícím
v oblasti armádní kodifikace, dokonce je
i předčila. Informační systém pro podporu
katalogizace MC CATALOGUE se stal nejroz-
šířenějším na celém světě.

Majitelem a generálním ředitelem firmy je
Ing. Filip Engelsmann, který převzal řízení
společnosti v roce 2004 – po svém otci,
zakladateli AURY, Ing. Janu Engelsmannovi.

Pane generální řediteli, v oblasti informačních
systémů pro armádní logistiku dosáhla AURA
na nejvyšší vavříny. Jistě to nebyla jednoduchá
cesta. Jak jste vlastně začínali a který projekt
v tuzemsku považujete za nejdůležitější?

AURA začala budovat svoji značku již před
listopadovými událostmi v dubnu 1989. Vznikla
jako výrobní družstvo se zaměřením na vytvá-
ření řídicích systémů skladového hospodářství
a dodávky souvisejícího HW vybavení. Začátek
spolupráceAURY sozbrojenými silami spadádo
počátku devadesátých let minulého století.
První projekty byly zaměřeny na vybudování
informačních systémů pro centrální sklady

Za rozhovor poděkoval Antonín Svěrák
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