
 
 
 

    

Om Auga aps  

 
Auga aps blev grundlagt i december 1995.  
 
Auga er oldnordisk og betyder ”at se”! Kombinerer man det med 
langsigtethed og ansvarsfølelse får man et godt billede af hvad Auga 
står for. 
 
Auga er en virksomhed præget af kompetente og engagerede 
medarbejdere med ambitioner om at være de bedste indenfor deres 
felt. Det kombineret med et oprigtigt ønske om at skabe resultater og 
udvikle gode løsninger for vores kunder er vores primære målsætning. 
 
Vi stiller store krav, men tilbyder til gengæld tilsvarende store 
frihedsgrader til vores medarbejdere. Vi er generelt tilhængere af frihed 
under ansvar, og vores arbejdskultur bærer præg heraf. Vi har en 
meget flad ledelsesstruktur, hvor bureaukrati er et ukendt begreb og 
kommandovejen er kort. 
 
 
Auga har to hovedforretningsområder: 
 

• Udvikling og salg af egen software, Orbit, som anvendes i 
forbindelse med dokumenthåndtering, produktionsstyring, 
workflowsystemer og meget andet.  

 
• Løsning af forskelligartede konsulentopgaver for eksterne 

rekviranter. 
 
Vi fokuserer altid på applikationen, dvs. kundens virksomhed og 
systemets anvendelsesområder. Kvalitet er vores vigtigste ledetråd, og 
vi sætter en ære i altid at tage det fulde ansvar for at vores løsninger 
opfylder kundens forventninger. Det betyder, at vi har opbygget et 
gedigent kendskab til de brancher, som vi arbejder med. 
 
Auga er en dynamisk virksomhed på forkant med den teknologiske 
udvikling, med vægt på udviklingsarbejde og høj faglig standard 
indenfor vores forretningsområder. 
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Medarbejdere 

 
Medarbejderne i Auga er højtuddannede og har mange års erfaring 
med at udvikle store og krævende IT-systemer. Auga udvikler 
systemer efter moderne objektorienterede principper og kan tilbyde et 
struktureret og veldokumenteret projektforløb hvor også test, 
efterfølgende support og vedligeholdelse er i fokus. 
 

Samarbejdspartnere 

 
Auga har en række samarbejdspartnere, som alle er valgt med stor 
omhu. Vi arbejder kun med virksomheder som deler vores ambition om 
at levere de bedste og mest moderne løsninger til vores kunder. 
 

Vi er... 

 
• Vi er kompetente, ansvarsbevidste og engagerede 
• Vi er fagligt ambitiøse 
• Vi er fleksible 
• Vi er selvstændige 
• Vi er ærlige og loyale 
• Vi er frie under ansvar 
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