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Rozhovor s generálním ředitelem společnos
ti AURA, s.r.o., Ing. Filipem Engelsmannem.

Pane generální řediteli, v posledních dvou 
letech získala společnost AURA za svou 
činnost a produkty celou řadu ocenění. 
Kterého si vážíte nejvíce?
Dovolte mi nejdříve říct, že oceňuji pře
devším činnosti týmu pracovníků, kteří 
vytvářejí a rozvíjejí potenciál a hodnoty 
naší firmy. Ty mohou být čas od času  
rovněž formálně ohodnoceny v rámci růz
ných odborných a novinářských soutěží  
na národních a mezinárodních akcích,  
hlavně v oblasti obranných a bezpečnost
ních technologií, kam je právě činnost naší 
firmy zaměřena. Nejvíce zůstává v paměti 
obvykle poslední ocenění, což ovšem auto
maticky neznamená, že se musí jednat 
zrovna o ten nejhodnotnější firemní pro
dukt. Prestižní ocenění „Future Forces 
2014“ však splňuje obě podmínky. Velmi si 
jej vážím.

Můžete nám blíže vysvětlit, čeho se uznání 
„Future Forces �014“ týká?
Tuto cenu udělila na letošním mezinárod
ním veletrhu „Future Forces 2014“ meziná
rodní novinářská porota, pod vedením šéf
redaktora renomovaného časopisu MILI
TARY TECHNOLOGY DennisePetera Merk
linghause z Německa. Cena byla udělena 
Informačnímu systému logistiky, zkráceně 
ISL, který naše firma vyvinula pro Minister
stvo obrany a Armádu České republiky. ISL 
byl zároveň na tomto veletrhu vyhodnocen 
jako „Nejlepší systémové řešení“. Informač
ní systém logistiky je moderní komplexní 
integrovaný systém podpory vojenské lo
gistiky pro všechny složky ozbrojených sil. 
Je provozován na teritoriu České republiky  
i v oblastech nasazení jednotek AČR v za
hraničních misích. Aktuálně jej používá 
téměř 20 procent všech osob v resortu obra
ny, což znamená okolo 5000 uživatelů. 
Zevrubné údaje o ISL mohli účastníci výsta
vy „Future Forces 2014“ získat na přednese
né prezentaci AURY na semináři „Capable 
Logistician 2014 Workshop“.

ISL vyvíjí a udržuje v podmínkách rezortu 
obrany České republiky pouze AURA?
Informační systém logistiky je především 
produktem naší firmy. Zdůrazňuji slovo pře
devším, poněvadž získané ocenění považuji 
za uznání dlouholeté práce nejen naší spo
lečnosti, ale i stovek příslušníků AČR a Mi
nisterstva obrany ČR, kteří se na vývoji, 
implementaci a provozu ISL podíleli a podí

lejí. Bez úzké součinnosti s nimi 
by nebylo možné vybudovat tak 
rozsáhlý a propracovaný systém 
plně vyhovující specifickým pro
cesům rezortu obrany a národní 
legislativě. Přestože je udělení 
těchto cen pro nás významné,  
za největší úspěch považuji ale 
skutečnost, že ISL je nepřetržitě 
nasazen v rutinním provozu 
celých šestnáct let a neustále se 
rozvíjí a modernizuje. V každo
denním provozu, jak jsem již 
uvedl, jej využívá několik tisíc 
uživatelů, kterým usnadňuje prá
ci a umožňuje efektivně plnit 
úkoly v oblasti logistiky a správy 
majetku. Díky využívání tohoto 
informačního systému lze snižovat náklady 
na skladování materiálu, údržbu a provoz 
výzbroje a techniky, zefektivnit proces záso
bování jak na teritoriu České republiky, tak  
i v zahraničních misích, snižovat počty lo
gistického personálu a podobně.

Zatímco v činnosti firmy AURA v tuzemsku 
sehrává dominantní úlohu Informační sys
tém logistiky, v zahraničí získává vavříny 
zejména softwarová podpora kodifikace. 
Mimochodem v nedávné minulosti byla 
AURA na shromáždění obranné a bezpeč
nostní komunity oceněna jako „Společnost 
roku“ právě za rozvoj a implementaci ko
difikačního softwaru. Co nám k tomu mů
žete říci?
Jedno úzce souvisí s druhým. AURA vytvo
řila a rozvíjí informační systém pro kodi
fikaci materiálu MC CATALOGUE, který 
vznikl jako jeden z modulů Informačního 
systému logistiky. Jeho převedení do nové 
technologie umožňující jej využívat i jako 
samostatný modul, se ukázalo jako velmi 
dobrý počin. Produkt vzbudil značný zájem 
v zemích zapojených do NCS, to jest do 
Kodifikačního systému NATO a nyní je vy
užíván třinácti zeměmi. NCS vytváří mimo 
jiné mezinárodně srozumitelný systém kla
sifikace a přidělování skladových čísel 
NATO výrobkům zavedeným do zásobova
cích systémů ozbrojených sil účastnických 
zemí. MC CATALOGUE v současnosti patří 
k nejmodernějším informačním systémům 
na podporu kodifikace a státy, které jej uží
vají, jsou sdruženy do tzv. MC CATALOGUE 
User Group. Jako zajímavost bych zmínil, 
že některé země, jako například pobaltské 
státy, Chorvatsko, Maďarsko, jej uplatňují 
jako službu formou SaaS, tedy Software as  
a Service. Velký důraz klademe na cílená 

školení uživatelů kodifikačního softwaru, 
všestranně podporujeme NCS College, po
řádanou Univerzitou obrany a Aliančním 
výborem pro kodifikaciAC/135 v Brně. 
V posledních letech věnujeme rovněž po
zornost průmyslové sféře, pro kterou vyvíjí
me specializovanou konfiguraci MCC Indu
stry, podporující plně automatizovanou, 
standardizovanou výměnu dat mezi doda
vatelem a zákazníkem, tedy mezi průmyslo
vým subjektem a rezortem obrany. Je zají
mavé, že v současnosti o tento projekt pro
jevují větší zájem v zahraničí než například 
v českém rezortu obrany.

Co byste chtěl, pane generální řediteli, říci 
na závěr?
Jenom mohu zopakovat, že za uvedenými 
oceněními je každodenní úsilí a kreativní 
činnost v týmech a na všech pracovních 
úrovních firmy – od vedoucích pracovníků 
po začínající vývojáře. Stále silněji se uka
zuje také potřeba opravdu kvalitních a sys
tematických vztahů se všemi zainteresova
nými subjekty. Nezapomínáme ani na smys
luplné rozšiřování firemního portfolia sou
visejícího s využitím poznatků, zkušeností  
a informační základny stávajících úspěš
ných projektů. Mohu uvést např. „Číselník 
NIPEZ“, který je součástí projektu Národní 
infrastruktura pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek nebo informační systém 
pro právní agendy. Za zásadní také pova
žuji, že AURA zůstává ryze českou fir 
mou, která zaměstnává české zaměstnance 
a své odvody a benefity ponechává v tu
zemsku. A hlavně odvádí kvalitní a konku
renceschopnou práci, o čemž svědčí hod
nocení jak domácích, tak zahraničních 
uživatelů.
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