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Qlucore och Clarivate i partnerskap – 
Ger forskare mer kraftfull och flexibel 
dataanalys
Det svenska mjukvaruföretaget Qlucore ingår ett partnerskap med det amerikanska 
program-/analysföretaget Clarivate. Därmed kommer forskare att kunna göra en 
snabbare och mer precis analys av sin data i ett arbetsflöde som stöds av de båda 
bolagens programvaror: Qlucore Omics Explorer och MetaCore™, en Cortellis™ lösning.

Mjukvaran Qlucore Omics Explorer kommer att vara det första steget i dataanalysen och 
visualiseringen och genom integrationen blir det möjligt för användaren att genomföra 
ytterligare analyser med MetaCores högkvalitativa, 100% manuellt kurerade data 
optimerat för läkemedelsutveckling, inklusive omfattande och validerade så kallade 
pathways data.

”Kombinationen av Qlucore Omics Explorer och MetaCore kommer att göra det lättare 
och snabbare för forskare att få tydliga och validerade resultat” säger Carl-Johan 
Ivarsson, Qlucore VD.

Forskare kan därmed få snabbare resultat och förbättrad presentation av data. Verktygen 
är så enkla att använda att forskare lättare kan tolka och utforska data från flera olika 
experiment.

”På Clarivate är vi engagerade i att stödja forskarsamhället genom att tillhandahålla 
pålitlig information och insikter för att påskynda innovationer. Att samarbeta med 
Qlucore kommer att förbättra forskarnas möjligheter och hjälpa till att påskynda 

”, säger Gavin Coney, VP, Science Group Channels & Alliances på vetenskaplig innovation
Clarivate.

Qlucore Omics Explorer är en programvara för bioinformatik med stöd för många typer 
av omics-data, såsom data från experiment med gener eller proteiner. Forskare kan 
snabbt analysera och visualisera sina data. Att komplettera analysen med ytterligare 
kunskap från databaser förbättrar på flera sätt, och med MetaCore-integrationen 
kommer det vara enklare att skapa bättre förståelse.
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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. Programvaran Qlucore Diagnostics är 
en plattform 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. www.qlucore.com
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