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AURA v roce 2017
specialista na vojenské informační systémy

Generální ředitel společnosti AURA, s.r.o.,
Ing. Filip Engelsmann

Pane generální řediteli, jistě jste již ve
vedení společnosti bilancovali výsledky práce za rok 2017. Můžete tedy čtenářům přiblížit loňskou strategii firmy
a oblasti, ve kterých AURA, možná již
největší český vývozce specializovaných vojenských informačních systémů, dosáhla nejvýznamnější úspěchy?
Nevím, jestli jsme největším českým
vývozcem
vojenských
informačních
systémů. Mohu však potvrdit, že jsme
v loňském roce ve spolupráci s NSPA –
Agenturou NATO pro podporu a obstarávání nákupů – získali již 20. zákazníka,
který využívá informační systém pro podporu kodifikace MC CATALOGUE, zkráceně MCC, jenž jsme vyvinuli a dodáváme
jej do zemí zapojených v Kodifikačním
systému NATO, anglicky NATO Codification System – NCS. Tímto nejnovějším
uživatelem MCC se staly Ozbrojené síly
Jordánska.
Společnost AURA loni v březnu zavedla
MCC do ostrého provozu rovněž v Ozbrojených silách Spojených arabských emirátů. Bylo vytvořeno historicky první emi-
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rátské NSN – NATO Stock Number, tedy
unikátní identifikátor položky zásobování, a zároveň byla spuštěna mezinárodní
výměna dat s dalšími zeměmi zapojenými v NCS. V současné době si emirátské
ozbrojené síly vyměňují kodifikační data
s více než třiceti zeměmi, jejich celkový
objem přesáhl 500 tisíc transakcí, což je
za tak krátkou dobu v dané oblasti snad
historický rekord. Ve Spojených arabských emirátech v Abú Dhabí zůstává
jeden z týmů AURY včetně zahraničních
expertů, který podporuje provozování
NCS a budování Národního kodifikačního úřadu – National Codification Bureau,
zkráceně NCB.
Vedle tohoto famózního úspěchu, který nám slibně otevírá cestu na Blízký
a Střední východ, společnost AURA také
po několikaleté náročné spolupráci s jihoafrickými partnery podepsala smlouvu na
dodávku MCC pro Jihoafrickou národní
armádu. Projekt implementace bude probíhat v tomto roce.
Na závěr odpovědi na vaši otázku se musím, za celý tým spolupracovníků, přece
jenom pochlubit, a to tím, že na akci Pacific Area Cataloguing Seminar, pořádané
koncem loňského října v Tokiu, bylo zástupcům AURY oficiálně oznámeno rozhodnutí Japonska připojit se k početné
řadě zemí, které si zvolily MCC jako kodifikační nástroj pro svou národní armádní
logistiku. V letošním roce jsme již základní
verzi tohoto našeho informačního systému v Japonsku nainstalovali a nyní probíhají další implementanční práce. Díky
všem zainteresovaným za tento grandiózní úspěch v zemi ICT zaslíbené!
Koncem listopadu loňského roku se
v Brně, kde sídlí vaše firma, uskutečnilo 22. zasedání Skupiny uživatelů MC
CATALOGUE. Co pro Vás tato akce znamenala, vytyčila některé nové směry
modernizace tohoto kodifikačního nástroje a také rozvoje spolupráce účastnických zemí MC CATALOGUE User
Group?

Toto setkání Skupiny uživatelů MC CATALOGUE se pochopitelně konalo za
všestranné podpory naší společnosti.
Skupina uživatelů MC CATALOGUE neboli MC CATALOGUE User Group, zkráceně
MCC UG, byla založena z popudu Finska,
Česka a Slovenska již v roce 2006 na ustavujícím setkání v brněnském hotelu Velká
Klajdovka. 22. jednání MCC UG se konalo
opět v Brně, tentokrát v hotelu International a řídil je předseda MCC UG, ředitel
australského NCB, Paul Kenworthy.
Na brněnském zasedání MCC UG byly
projednány otázky dalšího rozvoje MCC
podle zkušeností jednotlivých zemí, ale i
podle plánovaných novinek v NCS. Velká
pozornost byla věnována i novým funkčnostem, redesignu s použitím moderního takzvaného UX – User eXperience
přístupu a různým formám vzdělávání
manažerů a kodifikátorů vstupujících
v jednotlivých zemích do kodifikačních
procesů. V této souvislosti přivítali účastníci brněnského zasedání možnost zúčastnit se NCS College 2018, kterou ve
formátu mezinárodních kurzů pro manažery a logistiky – NCS Course for Managers & Logisticians – a pro kodifikátory
– NCS Course for Codifiers – organizuje
Univerzita obrany v Brně spolu s českým
NCB za vydatné podpory AURY v srpnu až
září 2018.
V souvislosti se zasedáním MCC UG a využíváním MCC bych chtěl připomenout, že
AURA připravuje pro stávající i potenciální
zákazníky novou generaci informačního
systému pro podporu vojenské logistiky
– LIS, tedy Logistický informační systém.
Více se o tomto projektu tentokrát zmiňovat nebudu, protože o něm bylo pojednáno v článku „AURA úspěšně plní svoje
strategické cíle“ v minulém Review pro
obranný a bezpečnostní průmysl a zajisté
o něm ještě budeme během roku hovořit.
Je těžké si představit společnost s takovým zahraničním renomé, jako je
AURA, že by chyběla na významných
mezinárodních veletrzích orientova-
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ných na obranu a bezpečnost a na obdobných konferencích a seminářích.
Jaký byl z tohoto pohledu loňský rok,
využívala při své propagaci AURA rovněž periodika, jakými jsou například
Czech Defence Industry & Security Review nebo Review pro obranný a bezpečnostní průmysl?
Chtěl bych i touto cestou poděkovat redakci MS Line s.r.o. za příležitost publikovat v jejich časopisech, které nechybějí na žádném z významných světových
zbrojních veletrhů. Kromě pravidelné
prezentace portfolia a práce AURY ve zmíněných čtvrtletnících se AURA samozřejmě účastní významných zájmových akcí
a mezinárodních veletrhů v zahraničí
i tuzemsku. V květnu loňského roku byla
AURA stříbrným partnerem s vlastním
stánkem na World Codification Forum
v Melbourne pořádaném aliančním výborem pro kodifikaci AC/135 a australským
Národním kodifikačním úřadem. Na této
akci jsme měli čest uvítat i našeho velvyslance v Canbeře Ing. Martina Pohla.

AURA se dále představila na mezinárodním zářijovém veletrhu Defence and
Security Equipment International 2017
v Londýně, a to prostřednictvím svého
strategického partnera v oblasti řízení
kodifikace materiálu – Allan Webb Ltd.
z Velké Británie.
Loňská prezentace AURY na veletrhu
LAAD Defence & Security, připravená ve
spolupráci s naším brazilským partnerem ProDeal ze Sao Paula, byla součástí
expozice ABIMDE (Associação Brasileira
das Indústrias de Materiais de Defesa e
Segurança – poznámka autora).
V popředí zájmu domácích akcí byl samozřejmě 14. Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET
v květnu v Brně. Náš stánek byl po celé
tři dny v permanentním provozu – probíhala jednání jak s představiteli českého
ministerstva obrany a AČR tak se zahraničními návštěvníky. Navštívil nás rovněž
generální ředitel dánské firmy BRUHN
NEWTECH, dlouholetý partner AURY pro
oblast vyhodnocování CBRN, který vedl
jednání o další spolupráci. Velká pozor-

nost byla věnována nabídce katalogizačních služeb, relevantní jednání jsme vedli
s desítkami stávajících a potenciálních
zákazníků. Naše společnost je mimo jiné
hrdá na to, že naše kodifikační agentura
byla za rok 2017 vyhodnocena jako jediná
z agentur v Česku, která dokázala pracovat s nulovou chybovostí! Přitom celkový
objem našich katalogizačních zakázek byl
téměř stejný jako objem zakázek všech
ostatních certifikovaných agentur dohromady.
Na závěr bych chtěl vyjádřit velkou radost z toho, že MS Line s.r.o. loni v rámci vyhlášení oceněných osobností, firem
a produktů českého obranného průmyslu
ocenila společnost AURA prestižní cenou
„Manažerský tým roku“ za vynikající výsledky týmové manažerské činnosti. Poděkování za zásluhy na získání této ceny
náleží celému týmu AURY.

Za rozhovor poděkoval Antonín Svěrák

Manažerský tým AURY s velvyslancem České republiky v Canbeře Ing. Martinem Pohlem (druhý zleva) na
Světovém kodifikačním fóru 2017 v Melbourne
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