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Schopný a stabilní pracovní  
tým je největším bohatstvím naší firmy

Pane generální řediteli, AURA na 
českém i zahraničním ICT trhu je již 
zavedenou firmou. Můžete ji kon-
krétněji představit, především její 
současné aktivity?

AURA vznikla v dubnu roku 1989. 
Hlavní činností naší ryze české 
společnosti se sídlem v Brně je vý-
voj vlastních informačních systémů 
a  jejich implementace pro ozbroje-
né síly, průmysl a veřejnou správu. 
V   současnosti má společnost více 
než 80 stálých zaměstnanců. 

Od samotného počátku se AURA výrazně specificky vyhraňuje. Vyda-
la se cestou poskytování originálních a unikátních produktů a služeb 
a vstřícného přístupu ke svým zákazníkům, čímž si mimo jiné pro svou 
produkci zajistila přední místo ve světě i na domácí půdě. Konkrétně 
se jedná o katalogizační systém reflektující mezinárodní průmyslové 
standardy a  zejména pravidla Kodifikačního systému NATO, v České 
republice a na Slovensku je to Informační systém pro soudní exekutory. 
Za své produkty a systémy získala AURA řadu ocenění na mezinárod-
ních výstavách obranných a bezpečnostních technologií. V posledních 
dvou letech se našimi uživateli, respektive zákazníky, staly ozbrojené 
síly Brazílie, Švédska, Alžírska, Austrálie a před nedávnem i Spojené 
arabské emiráty, další země  již projevily zájem o naše produkty a služby.

AURA má svůj vlastní technologický tým, využívá nejmodernější me-
tody a vývojové postupy. Podporuje svoje produkty s důrazem na uži-
vatelsky přátelské prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Dbá-
me na vysokou kvalitu, svůj software testujeme s využitím moderních 
metod a automatizovaných nástrojů. Na různých úrovních se používají 
jednotkové, integrační, výkonnostní i bezpečnostní testy.  

Zmínil jste také zahraniční aktivity. Jak si vaše společnost vede v této 
oblasti? 

Společnost nabízí a dodává své výrobky a služby do celého světa. V sou-
časné době máme zákazníky v 17 zemích na všech obydlených konti-
nentech. Největší úspěchy dosahujeme se softwarem MC CATALOGUE 
pro katalogizaci materiálu, který je v současnosti již nejrozšířenějším 
systémem tohoto typu na světě a je lokalizován ve více jazycích.Sta-
li jsme se v této oblasti světovým lídrem. Máme také řadu zahranič-
ních partnerů. Na Slovensku v Povážské Bystrici působí sesterská firma 
AURA LOGIS. Netřeba představovat společnost Saab AB ze Švédska,  

se kterou AURA nedávno uzavřela smlouvu o dlouhodobé spoluprá-
ci. Strategickým partnerem v oblasti řízení kodifikace materiálu je 
jednička ve svém oboru společnost Allan Webb Ltd. z Velké Británie 
s více jak padesátiletou tradicí. AURA zastupuje v Česku a na Sloven-
sku dánskou firmu BRUHN NewTech A/S, která je světovým lídrem 
v informačních systémech pro vyhodnocování ohrožení zbraněmi 
hromadného ničení. AURA v rámci projektů ať už výzkumných či 
aplikovaných spolupracuje s vojenskými odborníky po celém světě, 
akademickou a vědeckou komunitou, aktivní je ve strukturách NATO. 
Organizujeme mezinárodní odborná školení a jsme jedním z hlavních 
garantů mezinárodních katalogizačních kurzů NCS College pořáda-
ných na Univerzitě obrany v Brně.

Jak toto široké portfolio zvládáte, kdo tvoří váš tým spolupracovníků, 
koho v současnosti nejvíce potřebujete?

Hlavní oblastí působení AURY od počátku jejího vzniku byl a zůstává 
vlastní vývoj informačních systémů. Za 27 let jsme vybudovali kvalitní 
a zkušený tým, ve kterém jsou zastoupeny všechny profese potřebné pro 
vývoj a implementaci informačních systémů – od architektů, analytiků, 
programátorů a technologů přes testery až po projektové manažery. 

Kdo se nebojí výzev, cestování po světě, komunikace v cizím jazyce - 
rovněž v arabštině, japonštině, ruštině a španělštině a práce v nevšed-
ním prostředí na zajímavých projektech, je mezi námi vítán. Klademe 
nároky na permanentní kvalitu a kreativitu. Ve svých řadách přivítáme 
obchodní asistenty, Java EE vývojáře, systémové architekty, administ-
rátory systému i takzvané DevOps, kteří nám pomohou s dalším zlep-
šením automatizace.

Nabízíme devízy, které jsou v současném světě hodně žádané, ale má-
lokdo na ně ve své profesní kariéře dosáhne: stabilitu – jedinečnost – 
flexibilitu – garanci kvality. Naše práce se řídí krédem, že zákazník je 
náš partner! 

Generální ředitel
Ing. Filip Engelsmann 


