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Qlucore lanserar uppgradering för 
singel-cell dataanalys
– Snabbare och enklare singel-cell dataanalys med Qlucore Omics Explorer version 3.8

Nasdaq First North-listade Qlucore, ledande mjukvaruleverantör av 
visualiseringsbaserad programvara för forskningsinriktad dataanalys och 
precisionsdiagnostik, lanserar en uppgradering av Qlucore Omics Explorer (QOE) 
version 3.8. Den nya uppgraderingen har utökad funktionalitet för snabbare och 
enklare import och analys av singel-cell data.

Qlucore Omics Explorer är nästa generations bioinformatikprogramvara för forskning 
inom biovetenskap, växt- och bioteknik, såväl som för användarna på universitet. Med en 
direkt och interaktiv visuell presentation av data i centrum kan användaren flexibelt välja 
metoder och statistik för att snabbt nå resultat och enkelt presentera dem för kolleger 
och samarbetspartners.

– Det viktigaste i uppgraderingen är en ny import- och filtreringsfunktionalitet för direkt 
import av data i H5-format. Den nya funktionaliteten gör det enklare att importera, 
analysera och använda funktionalitet såsom UMAP-visualiseringar och att skapa kluster, 
säger Carl-Johan Ivarsson, vd för Qlucore.
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Om Qlucore

Qlucore är en ledande leverantör av den nya generationens intuitiva 
bioinformatikprogramvara för forskning och precisionsdiagnostik. Qlucores uppdrag är 
att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av 
innovationer inom genomik och proteomik genom att tillhandahålla kraftfulla 
visualiseringsbaserade analysdataverktyg. Programvaran Qlucore Omics Explorer är en 
programvara för forskning inom läkemedelsforskning, livsmedelsforskning, växt- och 
bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Programvarorna Qlucore Diagnostics 
och Qlucore Insights är plattformar med inbyggd AI-baserad maskininlärning för 
kompanjons- och precisionsdiagnostik. Qlucore grundades 2007 och har idag kunder i 
cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och 
distribution i flera länder i Asien. Qlucore är noterat på Nasdaq First North Growth market. 
www.qlucore.com
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