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Základní údaje a přehled produktů
Company and Products Overview

AURA, s.r.o., ryze česká ICT firma byla založena na jaře roku 1989.
Od svého vzniku se orientuje na vývoj a implementaci logistického
softwaru. Aktuálně je největším českým exportérem vojenských
logistických informačních systémů. Její software na podporu
kodifikace dle standardů Kodifikačního systému NATO, známý pod
názvem MC CATALOGUE, se stal nejrozšířenějším na světě. Největším
domácím zákazníkem AURY jsou Ministerstvo obrany a Armáda
České republiky, kterým dodává již od roku 2000 Informační systém
logistiky (ISL) – integrovaný systém podpory vojenské logistiky pro
všechny složky ozbrojených sil. Českému obrannému průmyslu
významně pomáhá Kodifikační agentura AURY, která poskytla svoje
služby stovkám subjektů a je bezkonkurenčně nejžádanější
agenturou v Česku.
EKONOMICKÉ UKAZATELE
• typ společnosti: společnost s ručením omezeným
• rok založení: 1989
• počet zaměstnanců: 90
• certifikace: ISO 9001, ČOS 051622 (AQAP 2110),
ISO/IEC 27001, ISO 8000
• bezpečnostní prověrka: „DŮVĚRNÉ”
ZAHRANIČNÍ VZTAHY
AURA nabízí a dodává své výrobky a služby v zemích celého světa.
Sesterská společnost AURA LOGIS s.r.o. působí na Slovensku. AURA
výhradně zastupuje v ČR a SR dánskou firmu Bruhn NewTech A/S.
Strategickým partnerem v oblasti kodifikačních služeb a čištění dat je
společnost Allan Webb Ltd. z Velké Británie.
K významným partnerům patří Saab AB ze Švédska, DataCraft
z Japonska, stejně jako společnosti z Brazílie, SAE, Egypta, JAR,
Austrálie a dalších zemí napříč všemi kontinenty.
OBCHODNÍ NABÍDKA
Informační systémy
• LIS – komplexní logistický informační systém pro ozbrojené síly
a obranný průmysl
• MC CATALOGUE – světově nejrozšířenější SW pro katalogizaci
materiálu dle standardů Kodifikačního systému NATO (NCS –
NATO Codification System)
• IS STAN – DMS/CMS pro obrannou standardizaci
• Publi Pro – e-knihovna s možností zabezpečené řízené distribuce
textových a multimediálních dokumentů
• Systém CBRN-Analysis pro vyhodnocování CBRN situace
a zajištění včasného varování
Služby
• Školení a konzultace v oblasti kodifikace materiálu dle
standardů NATO
• Budování národních kodifikačních úřadů
• Čištění dat a kodifikace materiálu dle standardů NCS a ISO
8000
• Služby certifikované kodifikační agentury

AURA, s.r.o., a wholly Czech ICT company, was founded in the spring
of 1989. Since its establishment, it has focused on the development
and implementation of logistics software and it is the largest Czech
exporter of military logistics information systems. Its software for
materiel codification according to the NATO Codification System
standards, known as MC CATALOGUE, has become the most widely
used in the world. The company’s largest domestic customers are
the Ministry of Defence and the Armed Forces of the Czech Republic,
to which it has been supplying the Logistics Information System
(LIS), an integrated military logistics support system for all service
branches of the armed forces, since 2000. The Czech defence
industry is significantly supported by the AURA Codification Agency,
which provides its services to hundreds of organizations and
manages the largest number of codification customers and inquiries
in the Czech Republic.
ECONOMIC INDICATORS
• type of company: limited liability company
• year of foundation: 1989
• number of employees: 90
• certification: ISO 9001, ČOS 051622 (AQAP 2110),
• ISO/IEC 27001, ISO 8000
• security clearance: “CONFIDENTIAL”
FOREIGN RELATIONS
AURA offers and supplies its products and services in countries all
around the world.
Our sister company AURA LOGIS s.r.o. operates in Slovakia.
AURA exclusively represents the Danish company Bruhn NewTech
A/S in Czechia and Slovakia.
A strategic partner in the field of codification services and data
cleansing is Allan Webb Ltd. based in Great Britain.
Our major partners are Saab AB from Sweden, DataCraft from
Japan as well as companies from Brazil, UAE, Egypt, South Africa,
Australia and other nations across all continents.
BUSINESS PORTFOLIO
Information systems
• LIS – comprehensive logistics information system for
the armed forces and defence industry
• MC CATALOGUE – the world’s most widespread SW for materiel
codification according to the NATO Codification System (NCS)
standards
• IS STAN – DMS/CMS for defence standardization
• Publi Pro – e-library with the possibility of secured controlled
distribution of text and multimedia documents
Services
• Training and consultation in the field of materiel codification
according to the NATO standards
• Establishment of national codification bureaux
• Data cleansing and materiel codification according to
the NCS and ISO 8000 standards
• Services of the certified codification agency
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Společnost AURA Vás srdečně zve k návštěvě svého stánku na

Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2021
Během pandemie jsme nezaháleli, a máme tak pro Vás spoustu novinek. Například nový produkt AURA CRM
se zaměřením na řízení obchodních případů, publikační informační systém Publi, se kterým si dokážete
vytvořit vlastní eKnihovnu, či službu XaaS pro snadný provoz i vývoj softwaru.

The AURA company cordially invites you to visit its stand at

the International Defence and Security Technologies Fair IDET 2021
We were not idle during the pandemic and we have a lot of news for you. For example, the new product AURA
CRM with a focus on business case management, the Publi publishing information system that enables you to
create your own eLibrary, or the XaaS service for easy operation and development of software.

Filip Engelsmann
generální ředitel
General Director
AURA, s.r.o.

Přijďte si zasoutěžit o zajímavou výhru
Come and compete for an interesting prize

Kontaktní osoba / Contact person: Jan Kula, DiS.
T: +420 544 508 111 | M: +420 604 320 543 | E: jan.kula@aura.cz | aura.cz

Informační systémy a služby pro
vojenskou logistiku a obranný průmysl
Information systems and services for
military logistics and defence industry

IDET 2021 pavilon P / 080

LIS
komplexní informační systém pro vojenskou logistiku
comprehensive information system for military logistics

MC CATALOGUE
světově nejrozšířenější systém pro kodifikaci materiálu dle NATO
the world's most widely used system for materiel codification according to NATO

Publi
multimediální eKnihovna a řízená distribuce dokumentů
multimedia eLibrary and controlled document distribution

AURA CRM
specializovaný informační systém pro řízení vztahů se zákazníky
specialised information system for customer relationship management

XaaS
služba pro snadný provoz i vývoj softwaru
service for easy operation and development of software

Kodifikační agentura / Codification Agency
certifikovaná kodifikační agentura působící v Česku a na Slovensku
certified Codification Agency operating in Czechia and Slovakia
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Katalogizační služby pro
obranný průmysl od A do Z

Screening

SPÚK

NKDV

Vyhledání informací o tom,
zda byl výrobek již katalogizován

Zpracování souboru povinných
údajů pro katalogizaci

Zpracování návrhu
katalogizačních dat o výrobku

NCAGE

Vzdělávání

Konzultace

Zpracování žádosti o přidělení
NCAGE

eKnihovna Publi, kurzy,
semináře, individuální školení

Poradenství, metodická pomoc

AURA, víc než kodifikační agentura
Vývoj, dodávky a implementace software MC CATALOGUE pro katalogizaci materiálu dle standardů
Kodifikačního systému NATO (NCS) – v ČR a dalších 21 státech, rozvoj Logistického informačního systému
Aktivní účast na mezinárodních projektech modernizace NCS, všestranná podpora NCS College organizované
Univerzitou obrany a českým Národním kodifikačním úřadem
Školení, konzultace a metodická pomoc v oblasti NCS,
tvorba multimediálních katalogů a vlastní knihovna publikací www.publi.cz/firmy

Č ESK O

SLOVEN SKO

AURA, s.r.o.

AURA LOGIS s.r.o.

Úvoz 499/56
602 00 Brno
Česko

Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

T: +420 466 261 301
M: +420 604 863 173
+420 704 605 068
F: +420 544 508 112
E: agentura@aura.cz
W: katalogizace.cz

T: +421 424 321 779
M: +421 918 618 275
E: kodifikacia@aura.sk
W: kodifikacia.sk

Převzato z Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 3/2020

Our world leading
CBRN software solutions

CBRN-Analysis

We exist to increase the number
of people protected from airborne
terror.
More than 25 years of market experience
Solutions cover +80% of NATO nations
Full compliance with NATO Standards

• CBRN-Analysis is an advanced, off-the-shelf softwarebased CBRN Knowledge Management Software
Application that includes Hazard Prediction as well as
Warning and Reporting.
• Giving commanders rapid and accurate information to
achieve full CBRN situational awareness.
• CBRN-Analysis effectively supports and enhances risk
management in all phases of an operation, both in the
planning and pre-deployment phase, in-theatre and in the
post-conflict or recovery phase.
• Compliant with the latest NATO standards and
continuously updated to conform to changing standards.

Making cities smarter and safer
Proven critical value in conflict zones

SCIM
• SCIM® Is our Sensor Connectivity Information
Management hub that provides sensor connectivity to
multiple sensor types and brands in a single, user-friendly
display.
• Collects and formats sensor data into standard CBRN
messaging for further dissemination.

Follow us on LinkedIn and Twitter
www.bruhn-newtech.com

• Futureproofed as it allows any sensor or instrument to be
replaced or added as technology advances.
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Informed DecisionsThrough Quality Data

I letošní NCS College
s všestrannou podporou AURY
Ve dnech 13. až 24. září 2021 Univerzita obrany v Brně
a český Národní kodifikační úřad uspořádali čtrnáctidenní On-line Course for Managers and Codifiers,
pořádaný v rámci NCS College 2021. Hlavní moderátor
a lektor kurzu, dřívější ředitel UK NCB a předseda
AC/135 George Bond v úvodu představil více než 20
studentů z Finska, Norska, Rumunska, Indonésie,
Saúdské Arábie, Kataru, Japonska, Česka, NATO,
Maďarska. Svoje kodifikační zkušenosti předávali
letošním účastníkům kurzu další renomovaní lektoři
ze Skotska, USA, NSPA a Česka. Letošní školení a vý-

cvik manažerů kodifikačních procesů a odborných
kodifikátorů byl prováděn na reálném kodifikačním
softwaru MC CATALOGUE, který vyvíjí brněnská
společnost AURA. Tento katalogizační informační
systém je používán ve více než dvaceti státech celého
světa. S historií NCS College, doprovázenou fotoseriálem seznámil účastníky kurzu jeho hlavní
manažer Antonín Svěrák, studenti zase představili
některé zajímavosti ze svých zemí a předali zkušenosti
z fungování národních kodifikačních systémů.

Also this year NCS College
with the general support of AURA
From 13 to 24 September 2021, the University of
Defence in Brno and the Czech National Codification
Bureau organised a 14-day On-line Course for
Managers and Codifiers, which was held within the
NCS College 2021. The main moderator and lecturer
of the course, former UK NCB Director and AC/135
Chairman George Bond, introduced more than 20
students from Finland, Norway, Romania, Indonesia,
Saudi Arabia, Qatar, Japan, Czech Republic, NATO and
Hungary. Other renowned lecturers from Scotland,
USA, NSPA and Czech Republic passed on their
codification experience to this year's course partici-

pants. The training of professional codifiers and
managers of codification processes was carried out
on a real codification software MC CATALOGUE developed by the Brno company AURA. This codification
information system is used in more than twenty
countries around the world. The NCS College history
accompanied by a photo series was presented to the
course participants by its main manager Antonín
Svěrák, while the students presented some interesting facts from their countries and shared their
experience with their national codification systems.

NATO Codification System
On-line NCS Course for Managers & Codifiers

Country

Language

Czechia

English

Contact information
W: ncscollege.cz
E: info@ncscollege.cz
T: +420 544 508 111
F: +420 544 508 112
M: +420 602 613 306

13 – 24 September 2021

NCS overview & management | practice on a real codification SW | NDER –
NATO Data Exchange Redesign Project | codification as a DNA of logistics

Registration
will be closed on 15 August
2021 according to the "first
come, first served" principle.
Register at:
www.ncscollege.cz

Organized by

Supported by
B rn o
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AURA, s.r.o.
Úvoz 499/56
602 00 Brno
Czechia

T: +420 544 508 111
F: +420 544 508 112
E: aura@aura.cz
W: aura.cz
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