Kodifikační agentura

Potřebujete katalogizovat?
Vše zařídí Kodifikační agentura AURA!
Mám své výrobky katalogizovány?
Co armáda požaduje?
Jakou katalogizační doložku?
K čemu je potřeba referenční číslo, NCAGE a NSN?
Jak dlouho bude katalogizace trvat?
Kolik bude katalogizace stát?
Kodifikační agentura (KA) AURA byla letos opakovaně
vyhodnocena jako nejlepší ze všech certifikovaných
agentur působících v České republice. Na Slovensku
zajišťuje kodifikační služby sesterská AURA LOGIS s.r.o.
Svoje služby, v souladu se Zákonem č. 309/2000 Sb.,
poskytla KA AURA za dobu své třináctileté existence
více než 250 především českým výrobcům a dodavatelům.
KA AURA ke katalogizaci využívá speciální konfiguraci
vlastního kodifikačního softwaru, tzv. MC CATALOGUE
Service.
Firma rovněž vyvinula MC CATALOGUE Industry, nástroj pro přípravu kodifikačních dat přímo u výrobců,
který může zabezpečit plně automatizovanou a standardizovanou výměnu dat mezi dodavatelem a zákazníkem, tj. mezi průmyslovým objektem a resortem
obrany.

AURA nabízí:
uu Screening– ověřování v databázích NATO (NMCRL)
a ČR, zda již byl výrobek katalogizován
uu SPÚK - zpracování souboru povinných údajů pro katalogizaci
uu NKDV - zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku pro katalogizaci
uu NCAGE - zpracování žádosti o přidělení katalogizačního
kódu výrobce/dodavatele
uu Konzultace a školení

Proč právě AURA?
w2
 0 let úzké spolupráce při zavádění a provozování Kodifikačního systému NATO (NCS) v resortu obrany ČR.
wV
 ývoj, dodávky a implementace vlastního softwaru
MC CATALOGUE pro katalogizaci materiálu v ozbrojených silách ČR a dalších 16 státech na 5 kontinentech.
wB
 udování propojení Kodifikačního systému NATO s průmyslovými standardy, podpora snižování nákladů při
pořizování a správě dat.
wA
 ktivní účast na mezinárodních projektech modernizace
NCS.
w Š kolení, konzultace, workshopy a metodická pomoc
v oblasti NCS, včetně zvyšování kvality kmenových dat
o materiálu, tzv. čištění dat.
w Všestranná podpora mezinárodním kurzům NCS College
pořádaným Univerzitou obrany.
w Vývoj SW MC CATALOGUE Service, používaného kodifikačními agenturami v Česku a na Slovensku.
wB
 ohaté praktické znalosti našich pracovníků o katalogizaci
a logistice v AČR a ozbrojených silách partnerských států.
wN
 abídka pomoci externích pracovníků v případě speciálních požadavků výrobců a dodavatelů.
wB
 ezchybovost katalogizačních služeb.

Kde nás najdete?
AURA, s.r.o.
kodifikační agentura
Úvoz 499/56, 602 00 Brno
tel.: +420 466 261 301
mobil: +420 604 863 173
fax: + 420 544 508 112
e-mail: agentura@aura.cz
web: agentura.aura.cz

Na Slovensku:
AURA LOGIS s.r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30
01701 Považská Bystrica
Slovensko
tel.: +421 424 321 779
e-mail: logis@aura.sk

