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With Support of the AURA Company, the NCS College 2012 Was a Success
of National Directors on Codification (AC/135), Mr.
George Bond, helped them better understand basic
prerequisites for entering the NCS.
The students of the NCS Course for Codifiers appreciated the opportunity to test practical codification
using the codification software MC CATALOGUE
developed and maintained by the AURA Company,
which is used by the National Codification Bureaus
of the Czech Republic, Slovakia, the Russian Federation, Finland, Norway, Estonia, Lithuania and being
prepared for Morocco, Croatia and a number of other
countries. Special attention was paid to codification
standards and tools, international data exchange,
military logistics and new codification trends.
As the students themselves expressed, the NCS College 2012 offered them the occasion to acquire both
detailed theoretical codification knowledge and
practical mastery and skills necessary for implementation of the NCS into their national logistic

The University of Defence in co-operation with the
US Defense Logistics Agency (DLA) Logistics Information Service and the Czech National Codification Bureau (CZE NCB), and with organisational and technical assistance of the AURA Company organised the 1st NATO Codification System
College in the Moravian city of Brno on 27 August
- 21 September. The NCS College was also supported by the Allied Committee AC/135 – Group of
National Directors on Codification, National Co
dification Bureaus of France, Austria and Slo
vakia, NSPA (former NAMSA), Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC) and the Defence and Security Industry Association of the
Czech Republic (DSIA CR).
More than 30 codification experts and managers
from the Austria, China, Czech Republic, Germany,
Japan, NATO-E3A, Netherlands, NSPA, Oman,
Serbia, Slovenia and South Africa received their
certificates from the Rector-Commandant of the

University of Defence on successful completion
of the NCS Course for Managers and Logisticians
(27 – 31 August) and the NCS Course for Codifiers
(3 – 21 September).
Lectures and seminars were given by instructors of
the University of Defence and by top representatives of all above mentioned organisations and institutions, mainly DLA Logistics Information Service,
AURA Company, Czech and foreign NCBs.
The lessons aimed at providing both basic and detailed information on the NATO Codification System
(NCS) plus practical skills when codifying specific
military materiel items.
The NCS Course for Managers and Logisticians
dealt with general issues in managing of codification
processes, logistics-codification interface and it provided information necessary for establishing a National Codification Bureau. This topic was appreciated
especially by those nations that are making real preparations for full or partial membership in the NCS.
The lecture presented by the Chairman of the Group

seeing tours of Brno and Prague, sporting events,
Pálava vintage and decent graduation ceremonies
and hand-over of certificates following each of the
NCS College 2012 courses.

Because of this extraordinary success of the 2012
NCS College, the organisers are now considering
the option to regularly alternate the Brno NCS College and the traditional NCB College organised by

NCS College 2012 úspěšně ukončena s podporou AURY

V moravské metropoli Brně pořádala Univerzita obrany ve spolupráci s Defense Logistics
Agency (DLA) Logistics Information Service
USA a Národním kodifikačním úřadem České
republiky (CZE NCB), s organizační a informační podporou společnosti AURA, ve dnech
27. srpna až 21. září 1. ročník mezinárodní
Akademie Kodifikačního systému NATO - NATO
Codification System College 2012. Na Akademii dále participovaly alianční výbor AC/135 –
Skupina národních ředitelů pro kodifikaci,
Národní kodifikační úřady Francie, Rakouska
a Slovenska, NSPA (dříve NAMSA), Mnoho
národní středisko pro koordinaci logistiky a Aso-

ciace obranného a bezpečnostního průmyslu
České republiky.
Více než 30 kodifikačních expertů a manažerů
z České republiky, Číny, Japonska, Jihoafrické
republiky, NATO-E3A, Německa, Nizozemska,
NSPA, Ománu, Rakouska, Slovinska a Srbska
obdrželo od rektora Univerzity obrany certifikát za
úspěšné absolvování Kurzu NCS pro manažery
a logistiky (27. až 31. srpna) a Kurzu NCS pro
kodifikátory (3. až 21. září).
Přednášky a cvičení spolu s pedagogy Univerzity
obrany vedli významní představitelé všech zmíněných organizací a institucí, především potom

systems. All this “at a very high level of NCS College organisation and presented lectures backed by
a top-level professionalism of the lecturers” as
stated Mr. Steven Arnett, head of NSPA codification
services division and former long-time US NCB
Chief, in his report.
The students of both NCS College courses also
appreciated proper choice and quality of complementing study programmes - visit in the CZE NCB
in Prague, presentation and tour of the Repairable
Material Facility in Štěpánov, International Engineering Fair in Brno and other social events - sight-
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DLA Logistics Information Service in its headquarters in Battle Creek, Michigan, USA.
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z DLA Logistics Information Service, společnosti
AURA, CZE NCB a dalších národních kodifikačních úřadů.
Cílem výuky bylo poskytnout jak základní, tak i de
tailní informace o Kodifikačním systému NATO,
jakož i získat praktické dovednosti při kodifikování
konkrétních položek vojenského materiálu.
Kurz NCS pro manažery a logistiky byl zaměřen
obecněji na řízení kodifikačních procesů, význam
kodifikace pro logistiku a získání potřebných informací k založení Národního kodifikačního úřadu.
Toto téma přivítali zejména představitelé těch států,
které se reálně připravují na plné či částečné zapojení do Kodifikačního systému NATO. K pochopení základních předpokladů vstupu do NCS jim vý
razně pomohla lekce předsedy Skupiny národních
ředitelů pro kodifikaci AC/135 George Bonda.
Absolventi Kurzu NCS pro kodifikátory ocenili
možnost vyzkoušet si praktickou kodifikaci na softwaru MC CATALOGUE, který vyvinula a udržuje
AURA, s.r.o., a v současnosti je využíván Národními kodifikačními úřady České republiky, Slovenska, Ruské federace, Finska, Norska, Švédska,
Estonska, Litvy a připravován pro použití v Maroku, Chorvatsku a dalších zemích. Pozornost byla
věnována zejména kodifikačním standardům,
mezinárodní výměně katalogizačních dat, vojenské
logistice a novým kodifikačním trendům.
Ve svých hodnoceních účastníci NCS College 2012
ocenili možnost získat jak podrobné teoretické znalosti z oblasti katalogizace, tak i praktické znalosti
a dovednosti, potřebné k implementaci Kodifikačního systému NATO do národních logistických
systémů. A to „na velmi vysoké úrovni celkové
organizace Akademie, tak i přednesených lekcí,
podepřených vysokou profesionalitou přednášejících“, jak konstatoval ve své hodnotící zprávě Steven Arnett, vedoucí oddělení kodifikačních služeb
NSPA, dříve dlouholetý šéf Národního kodifikačního úřadu USA.
Absolventi obou kurzů letošní NCS College rovněž
kladně hodnotili vhodný výběr a kvalitu doprovodných studijních programů - návštěva CZE NCB
v Praze, prohlídka a prezentace na Základně opravitelného materiálu ve Štěpánově, Mezinárodní veletrh strojírenské techniky v Brně a rovněž společenských akcí - prohlídka pamětihodností v Brně a Pra
ze, sportovní soutěže, návštěva Pálavského vinobraní, stejně jako slavnostní ukončení a předání certifikátů o absolvování obou kurzů NCS College 2012.
Vzhledem k mimořádnému úspěchu NCS College
2012 se nyní organizátoři zamýšlejí na pravidelném střídání NCS College v Brně s již tradiční
NCB College organizovanou DLA Logistics Information Service v jeho sídle v Battle Creek, Michigan, USA.
Text připravil Antonín Svěrák
Foto: Antonín Svěrák, Zdeňka Dubová



