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БЪЛГАРСКИ КЛЪСТЕР ЗА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ И ИНОВАЦИИ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е
сдружение с нестопанска цел, което подкрепя ИТ компании и организации в областта
на дигиталните решения и иновациите в здравеопазването за изграждане на
екосистема и установяване на устойчива и ефективна здравна среда за пациентите,
медицинските специалисти, обществото и институциите.
Девет компании и две неправителствени организации основаха Български
клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването през ноември 2018 г. В
момента членове на клъстера са следните компании:

•

Aptuso

•

MSD

•

Check point cardio

•

Merck

•

Consento

•

MySynergy

•

Find me cure

•

Play Reha

•

Mnemonica

•

Service Centix

•

Ontotext

•

B-Eye

•

SAT Health

•

Murgova&Partners

•

Sqilline

•

Roche

•

SoftGroup

•

Bayer

•

Healee and Superdoc

•

Amgen

• JA Bulgaria

•

Imagga

• NPO

•

VMware

•

AstraZeneca

•

BGO Software

•

Microsoft

•

Novartis

•

Abbvie
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БЪЛГАРСКИ КЛЪСТЕР ЗА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ И ИНОВАЦИИ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
DIGITAL HEALTH AND INNOVATION CLUSTER BULGARIA

Визия
Създаване на здравна система, основана на данни и технологии, които водят до
устойчивост и ефективност.

Мисия
Развитие на екосистема в здравеопазването, отворена за частни предприемачи и
организации, които могат да създадат добавена стойност на здравните процеси,
посредством въвеждане на нови технологии и работата с реални данни.

Членове на клъстера

`

Aptuso е българска компания, фокусирана върху разработката на софтуер и програми за
здравеопазване. Компанията предлага комбинация от дигитални здравни решения като
болнична информационна система, която обхваща всички регламенти и ограничения,
електронно здравно досие, лаборатория, електронни рецепти и терапии, електронно
направление, домашна грижа и телемедицина, управление здравето на населението,
основано на обработка и анализи на данни и алгоритми за машинно обучение, които
покриват нуждите на лечебни заведения за болнична помощ, медицински центрове,
медицински университети, пациенти, институции и застрахователни компании. Свързаната
болнична система е 100% уеб базирана платформа, напълно интегрирана, лесна за
въвеждане и използване в практиката, с възможност за мащабируемост.

www.aptuso.com
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Check Point Cardio е иновативна компания, която предлага цялостно решение за
наблюдение, анализ и управление на здравето на човешкия организъм, 24/7 навсякъде по
света. Това решение помага на здравните грижи да следват пациента, а не обратното

.

www.checkpointcardio.com
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Consento е технологична компания на 21-ви век, разработваща изцяло уеб базирана
платформа за здравната индустрия.
Визия за бъдещето: Повишаване доверието между лекар и пациент, чрез значително
подобряване и регулиране на комуникацията между тях. Ние даваме възможност на всички
заинтересовани страни в процеса на здравеопазване да работят заедно – лекари,
фармацевти, зъболекари, здравни специалисти, пациенти, администратори, агенти,
застрахователи и всички други свързани страни. Ние поставяме пациента в центъра на
системата и работим за създаване на безхартиено здравеопазване. Имаме амбицията да
станем най-голямата здравна онлайн платформа в България и Източна Европа.

https://consento.bg
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FindMeCure е платформа от ново поколение, която позволява на всеки човек, който се бори
с дадено медицинско заболяване, да има достъп до лечение, което е в процес на развитие
и тестване, често единствена алтернатива за справяне с вид заболяване. Създадохме и
прилагаме уникален алгоритъм за съвпадение, който лесно свързва хората по света с найподходящите за тях изследвания, за да помогне:
•

Пациентите лесно да намират, разбират и да се включват в клинични
изпитвания;

•

Лекарите да бъдат винаги в крак с научните изследвания;

•

Изследователите да разширят своя кръг от пациенти;

•

Компании и изследователски центрове за оптимизиране на ангажираността
им с пациентите и доставяне на по-добро лечение на обществеността много
по-рано;

www.findmecure.bg
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Мнемоника е компания, специализирана в предоставянето на информационна сигурност и
съвместимост на нормативната уредба, управление и съхранение на данни, облачни
технологии и виртуализация, и ИТ аутсорсинг. Сред клиентите й са 10-те най-големи
финансови институции и водещите телекомуникационни компании в България. От
създаването си през 2009 г. Мнемоника успешно реализира над 600 проекта за 100+ клиенти
в България и чужбина и влияе положително върху работните места на над 100 000 служители
от различни организации. От 2017 г. екипът на Мнемоника помага на българските фирми
при подготовката им за Общия регламент за защита на данните (GDPR).

www.mnemonica.bg
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Основана през 2000 г. като част от Sirma Group, Ontotext е водещ световен доставчик на
продукти и решения за семантични технологии. Ontotext помага на различни фирми да
извлекат максимума от своите структурирани и неструктурирани данни, като ги обединят
както с цел по-ефективно управление на метаданни и откриване на информация, така и за
изработване на подобрени анализи. Решенията на Ontotext са широко разпространени във
фармацевтичните и здравни компании и организации, обхващащи комплексни решения за
интеграция на семантични данни в откриването на нови лекарствени терапии,
разработването и производството на лекарства, безопасността на лекарствата и
регулаторното им отчитане.

www.ontotext.com
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SAT Health е сертифициран фармацевтичен информационен и технологичен
доставчик, работещ на българския пазар и предоставящ:
• Реални световни данни и анализи
• Специализирани пазарни здравни изследвания
• Консултации, основани на доказателства
• ЙАЗ анализ
• Технологични решения за здравната индустрия (ERP, CRM и др.)
• Програми за подкрепа на пациенти
Мисията на компанията е да постигне отлични постижения в обработката и
управлението на големи масиви от данни, консултации, основани на доказателства.
Всички те са базирани и подкрепени от съвременни технологии.
BLUEBOOK Base

Comprehensive patient-level analysis

Patient split per hospitals, therapy and products

www.sathealth.com
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Базирана в България и САЩ /Бостън/, Sqilline е софтуерна компания, работеща в областта на
здравеопазването, която има опит в технологията Big Data, алгоритмите за машинно
обучение и AI /изкуствен интелект/.
Най-новият ни софтуер - Danny Platform е платформа за анализ, която може да оцени
огромни количества данни в областта на онкологията и кардиологията. Danny Analytics е
приложение, изградено върху основата на платформа, предназначена да предоставя в
реално време обобщени анализи на структурирани и неструктурирани здравни данни чрез
интегриране на регистри, външни клинични бази данни за лекарства и т.н. Приложението
използва собствени алгоритми и методология за прецизиране качеството на данните,
прогнозни очаквания, основани на де-идентифицирани пациентски досиета. Софтуерът
може да анализира как специфичните фактори влияят и подобряват лечението на
пациентите и сравнява ефективността на различните терапвевтични схеми за постигане на
по-добра грижа за пациентите.
Sqilline е водещ SAP партньор в областта на прецизната медицина и здравеопазването с вече
установено европейско присъствие.
Чрез софтуера на Danny Platform, нашите клиенти (лекари и научни изследователи) вече са
получили ефективни отчети в специфични обасти на заболявания, основани на реални данни
и прогнози.

www.sqilline.com
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SoftGroup е българска софтуерна компания, която изгражда технологични решения за
превенция на едно от глобалните предизвикателства в сферата на фармацията, а именно
фалшификацията на лекарства. Този процес се извършва посредством SoftGroup® SaTT
(Serialization and Track&Trace) - система за масова сериализация и централизирано
управление на фармацевтични опаковъчни линии. Основният акцент на нашата работа е да
изграждаме цялостно решение, разработено съобразно спецификите както на Европейския
регламент, така и на изискванията на руския пазар - софтуер, хардуер, както и всички
свързани услуги и последваща поддръжка.
Създадена през 2003 г., днес компанията е утвърден партньор на редица фармацевтични
компании в България, както и в страни като Германия, Ирландия, Чехия, Полша, Исландия,
Словакия, Русия, Кипър, Румъния и Северна Македония.

www.softgroup.eu
`
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Superdoc и Healee обслужват различни аспекти от комуникацията лекар - пациент, но и двете
компании се стремят да направят здравеопазването по-достъпно, надеждно и по-малко
сложно за всички участници.
Чрез Superdoc пациентите намират подходящия специалист в своя район, четат проверени
отзиви и запазват час за преглед директно в календара на лекаря. Лекарите намират нови
пациенти, значително подобряват онлайн присъствието си и оптимизират графика си.
Чрез Healee пациентите намират правилния лекар и получават онлайн консултация винаги и
отвсякъде, без да се редят на опашки. Пациентите следят здравния си статус, записват
състояния и лечения, споделят информацията с лекарите, и говорят с чатбот, базиран на
изкуствен интелект, за да разберат по-добре симптомите си. Лекарите изграждат своята
дигитална практика и предоставят онлайн консултации на пациентите. С Healee лекарите
получават всички нужни инструменти да започнат и развият маркетинг към пациентите, и
така да постигнат по-високо ниво на удовлетвореност и лоялност.

www.superdoc.bg
www.healee.com/bg
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Service Centrix Ltd. е основана през 2008 г. от доказани ИТ специалисти с дългогодишен опит в големи
международни компании. Екипът ни е мотивиран да ви предостави иновативни и цялостни решения,
които могат да отговорят на вашите изисквания, използвайки най-новите технологии за
оптимизиране на разходите и подкрепа за развитието на вашия бизнес.
Ние от Service Centrix се фокусираме върху управлението на ИТ услуги, управлението на сигурността
и риска, управлението на бизнес процесите, оптимизирането на инфраструктурата и
автоматизацията. Основната цел на нашия екип е да разберем и задоволим бизнес потребностите
на нашите клиенти.
Съвременните технологии предлагат много възможни решения за вашите изисквания. Можем да ви
помогнем при избора и прилагането на най-подходящите технологии и установяването на
необходимите процеси във вашата организация. Нашият опит с множество технологии ни позволява
да ви предложим най-доброто решение за вашия бизнес, за да постигнете оптимална
функционалност на възможно най-добрата цена.
Нашата мисия е да дадем възможност на бизнеса да се съсредоточи върху основните двигатели, като
дадем възможност за безпроблемни ИТ процеси в цялата организация.
Високото ниво на услуги, които предлагаме, е постоянна цел на Service Centrix. Концентрирайки се
върху някои от индустриалните стандарти и най-добрите практики като ITIL, CobiT, ISO20000, ISO
2700x, TOGAF, PMBOK, Agile / Scrum, DevOps, BABOK и CMMI, ние предлагаме най-добрата
комбинация, за да отговорим на специфичните изисквания на клиента ни. Нашата цел е да
идентифицираме, оценим и контролираме рисковете, за да гарантираме надеждността на ИТ
операциите, които са от решаващо значение за бизнес функциите на организацията.
Използвайки най-добрите практики за управление на ИТ услугите, Service Centrix предоставя
консултации от край до край в областта на информационните технологии. От текущата оценка, чрез
стратегическото планиране и изпълнение, нашите висококвалифицирани консултанти работят с вас
на всяка стъпка от проекта.
Като компания за IT услуги, в Service Centrix, винаги обръщаме вниманието на клиентите си към
справяне с ключови бизнес предизвикателства, използвайки гъвкав подход, ангажираност и
подробна преценка от всички страни, за да осигурим правилните решения за нашите клиенти.

www.servicecentrix.com
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B EYE е бързо развиваща се компания, специализирана в имплементиране на последно
поколение системи за анализ на данни (Business Intelligence) и системи за моделиране и
планиране (Modelling&Planning), които в своята същност трансформират огромни обеми от
данни и ги превръщат в смислена и разбираема информация, необходима за
функционирането на бизнеса и за неговото разрастване.
Експертите на компанията консултират Fortune 500 компании в сектора на медицинските
изделия, фармацията и здравеопазването в САЩ, Европа и Азия. С подкрепата на B EYE в
областта на изграждане на аналитични табла, автоматизирани справки и модели за
планиране и бюджетиране, клиентите на компанията подобряват своята ефективност,
оптимизират разходите си и повишават своята конкурентоспособност.
Мисията на БИ АЙ е да превърне данните на своите клиенти в мощен потенциал за техни
печеливши бизнес стратегии, които да утвърдят лидерските им позиции в ерата на дигиталните и
информационни технологии.

www.b-eye.com
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Консултиране в Здравеопазването
Какво правим:
1. Управление и стратегическо консултиране за здравеопазването:
• Структурно и организационно проектиране и ре-инженеринг
• Бизнес стратегия и организационно представяне
• Стратегия и изпълнение на програмата за управление
• Управление на проекти
• Стратегия за управление на ефективността
2. Управление на бизнес процесите и автоматизация на здравеопазването
• Бизнес процеси
• “Син отпечатък“ на бизнеса
• Автоматизация на работния процес
3. ИТ за здравеопазването
• Планиране, придобиване, внедряване и управление на здравни информационни
технологии и клинични технологии
• Проектиране и управление на информационни системи за здравеопазване
• Информационни системи за здравеопазване - онкология,
кардиология и сърдечно-съдова хирургия, PACS
• Информационни стандарти за здравеопазване - HL7, DICOM, IHE
• Управление на Master data
• IT поддръжка и сервиз
• Дигитална трансформация с Office 365 и Azure
• Виртуализация и администриране на съществуващи физически системи /
центрове за данни
• Прилагане на доказани добри практики, базирани на ITIL, TOGAF и ISO 20000
4. Графичен дизайн и програмиране за здравеопазването
5. Дигитален маркетинг за здравеопазването
• Онлайн стрийминг
• Оптимизация при търсене (SEO)
• Кампании „Pay-per-click“
• Поддръжка на маркетинг материали на Veeva Marketing Materials
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Вече 20 години JA България е водеща образователна организация в България, член на
глобална мрежа с утвърдена репутация за предоставяне на иновативно и модерно
образование на 21-ви век за ученици от детска градина до университет. Нашето портфолио
от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области:
предприемачество, финансова грамотност и умения за заетост. JA използва модела на
прогресия “От ABC до PhD” - спирален подход на образованието като начин за създаване на
устойчиви и ефективни предприемачески компетенции. Философията на JA за преподаване
и учене се основава на обучение чрез създаване и смесване на класната стая, използвайки
дигитално интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на
организацията включва тясно сътрудничество с бизнес сектора и заинтересованите страни,
които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и
услуги, и разработване на политики в образованието и предприемачеството. JA България е
член на JA Worldwide и JA Europe и достига 30 000 студенти от 450 места в страната годишно.

www.jabulgaria.org
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Национална пациентска организация е най-голямото пациентско сдружение в България,
обединяващо повече от 85 организации, посветени на различни социално значими и редки
болести. НПО е пълноправен член на Европейския пациентски форум (EPF) и
Международния алианс на организациите на пациентите (IAPO). Националната пациентска
организация е и един от основните инициатори за създаването на Партньорство за достъп
до пациенти (PACT) и Българското партньорство за здравеопазване - консултативен орган
към Съвета на министрите за сътрудничество при разработването и прилагането на политики
за обществено здраве и подобряване на достъпа до своевременни, адекватни и ефективни
медицински услуги за гражданите.
www.npo.bg

Novartis е фармацевтична компания, създадена в Швейцария през 1996 г. чрез сливане на
Ciba-Geigy и Sandoz. Novartis и неговите предшественици съществуват от 250 години и имат
богата история в разработването и изследването на иновативни продукти. Novartis използва
научно обосновани иновации, за да отговори на някои от най-предизвикателните проблеми
на здравеопазването в световен мащаб. Novartis открива и развива иновативни
терапевтични методи и намира нови начини да ги достави до възможно най-голям брой
пациенти. През 2017 г. Novartis инвестира около 4,5 млн. евро в научно-изследователски
програми и инфраструктурата в България. Тази инвестиция включва 67 клинични
изпитвания, 27 от които в онкологията, осигурили достъп до иновативни терапии и клинично
наблюдение за 1500 български пациенти. Novartis има почти 200 лекарствени продукта в
портфолиото си в България. Novartis е ключов партньор на здравни специалисти, пациенти,
институции и общество.

www.novartis.com
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АбВи e глобална биофармацевтична компания, която е фокусирана върху разработката на лекарства за
тежки и социално значими заболявания в сферата на имунология, онкология, вирусология и неврология.
През 2018 нашите лекарства помогнаха на:
Повече от

В Повече от

30 млн. +

175. +

пациенти

страни

АбВи е лидер в имунологията

Онкология

Използваме нашия дългогодишен опит и
експертиза в разработка на биологични
продукти, за да създадем следваща
генерация биологични терапии и
перорални медикаменти в
ревматологията, дерматологията и
гастроентерологията.
Повече от

Онкологията е една от най-бързо развиващите
се терапевтични области на компанията. В
хематологията АбВи вече предлага няколко
продукта на пазара.

200
клинични проучвания

20 +
онкологични заболявания

+ 1 млн. пациенти
В 15 различни индикации

Инвестираме в наука
АбВи инвестира в новаторски решения и иновативни технологии за разработването на нова
генерация лекарствени продукти, които да трансформират стандарта за грижа за пациентите.

$ 5.1 млрд.

~9000

Инвестирани в научна и
развойна дейност през
2018 г.

Служители в
научноизследователска
дейност

Водещи технологии и платформи:

Биспецифични
антитела

Моноклонални
антитела

Таргетни
терапии

Нанотехнологии

www.abbvie.com\
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Имуно-онкологични и
имунни терапии

MSD работи в България повече от 20 години. От началото MSD работи целенасочено в
осигуряването на достъп до иновативни здравни решения. Нашите усилия са
концентрирани в развитието на имунната онкология - зона с потенциал да се превърне
не само в нова парадигма на лечението на рак, но и в нова надежда за по-дълъг и подобър живот на пациента. MSD България си сътрудничи с научни и пациентски общества
в разработването и предоставянето на иновативно решение, което помага на хората,
живеещи с хепатит С и ХИВ. По отношение на профилактиката МСД споделя стремежа
си за увеличаване на броя на ваксинираните хора и осигурява най-широк достъп до
иновативни ваксини за големи непокрити здравни нужди. Заедно с нашата иновационна
ориентация ние като MSD работим и за хуманитарни кампании. Подчертавайки нашата
култура на социална отговорност, всяка година служителите на MSD полагат стотици
часове доброволчески труд за подобряване на здравето и благосъстоянието на
обществото. В MSD България се стремим да внесем иновативен подход в ежедневната
си работа и един от основните ни приоритети е да станем първият дигитален лидер в
комуникациите с нашите външни партньори, обществото и вътрешно в компанията между служителите. Положихме усилията си да приложим иновативен подход във
всичко, което правим, за да подобрим здравето и благополучието на хората по целия
свят - да разширим достъпа до здравеопазване, да следваме високи етични стандарти в
работата си, да се грижим за околната среда и да ангажираме нашите служителите.

www.msd-bulgaria.com
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Ние сме Merck
ЖИЗНЕНА
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ
Науката е в основата на всичко, което правим. Тя задвижва откритията, които правим и
технологиите, които създаваме. Работата ни прави положителна промяна за живота на
милиони хора всеки ден.
В здравеопазването откриваме уникални начини за лечение на най-предизвикателните
заболявания като множествена склероза и рак. Нашите експерти в областта на науката за
живота овластяват учените чрез разработване на инструменти и решения, които помагат
да се постигнат пробиви по-бързо. В сферата на Performance Materials ние разработваме
наука, която се намира в технологиите и променя начина, по който имаме достъп до и
показваме информация.
Всичко, което правим, се подхранва от вярата в науката и технологиите като сила за добро.
Вяра, която ръководи работата ни от 1668 г. и ще продължи да ни вдъхновява да намерим
по-радостни и устойчиви начини за живот.
Ние притежаваме любопитни умове, посветени на прогреса на човечеството.

www.merckgroup.com
`

Адвокатско дружество “Мургова и партньори” е водеща адвокатска кантора в България,
която притежава богат опит в консултирането на международни и местни клиенти в сферата
на корпоративното и дружественото право, в областта на здравеопазването, сливания и
придобивания, трудовото право, обществените поръчки, процесуалното представителство в
съдебни производства и др.
Предлагаме пълен набор от юридически услуги от учредяването на търговски дружества
през предоставяне на правни съвети, свързани с конкретни корпоративни и търговски
въпроси, като структуриране на сделки, анализ и надлежна проверка на законовите
изисквания, до предоставянето на абонаментни правни услуги на ежедневна база.
Специализирани сме и в области, директно свързани със здравеопазването, включително
клинични изпитвания, процедури за обществени поръчки за медицински продукти и
оборудване. Извеждаме предоставяните от кантората услуги на по-високо ниво, като
предлагаме правни услуги по най-актуалните за сферата теми, свързани със защита на
личните данни, мерки срещу изпиране на пари и търговската тайна. Членовете на нашата
кантора имат богат опит в сектора, а управляващият партньор адв. Петя Мургова
специализира в сферата на здравеопазването повече от 15 години.

www.murgova.com
`

Медицинската наука ни позволява да постигнем невероятен напредък в диагностицирането
и лечението на заболяванията. Но сложността на човешката биология е изумителна. Всеки
човек е уникален в много отношения, и болестите също са такива. Дигиталната революция в
здравеопазването предлага нови начини за събиране на висококачествени данни от всеки
пациент, и за свързването им с данни от големи групи пациенти за анализ. Това ни позволява
да достигнем до по-добро разбиране как да лекуваме отделния човек. Тогава можем да
разберем какво отличава всеки от нас като индивидуалност и да превърнем това знание в
персонализирана и, следователно, подобрена грижа за всеки човек. Данните от реалния
живот, молекулярната информация, получена със секвенирането от следващо поколение,
данните от преносимите устройства и мобилните приложения и иновативните клинични
проучвания трансформират бъдещето на грижите за пациентите.
В Рош ние вярваме, че персонализираното здравеопазване може да преобрази живота на
пациентите чрез предоставянето на грижи, индивидуално съобразени с конкретния
пациент, и по този начин ще допринесе за по-ефективната и бърза профилактика,
диагностика и лечение на пациентите.

www.roche.bg
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Байер е международна компания, работеща в областта на здравеопазването и земеделието.
През последните 150 години компанията Байер е допринесла със своите иновации за
подобряването на качеството на човешкия живот.
Байер България ЕООД е основно маркетингова и търговска организация за лекарствени
продукти с и без лекарско предписание, препарати за растителна защита и семена. В
допълнение Байер България ЕООД извършва и изследователска дейност по отношение на
фармацевтичните си продукти. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както
и социалните и етичните си отговорности. Ние оперираме на глобално ниво и се
позиционираме като активен член на обществото във всички общности, в които
присъстваме.

Нашата

мисия

е

„Наука

www.bayer.bg
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за

по-добър

живот!“

Трансформираме нови идеи и открития в иновативни лекарствени продукти и терапии за
борба с тежки и социално значими заболявания.
Биотехнологичната компания Amgen разгръща потенциала на биологията в полза на
пациентите, страдащи от сериозни заболявания, като открива, разработва, произвежда и
доставя иновативни лекарства за хуманна употреба. Този подход почива върху използването
на инструменти като най-високите достижения на човешката генетика за разгадаване на
сложната природа на заболяванията и задълбочено разбиране на основите на човешката
биология.
Amgen насочва своите усилия в сферата на нерешените медицински проблеми и използва
своя експертен опит в областта на биологичното производство за намиране на решения,
които подобряват лечебните резултати и чувствително променят качеството на живот.
Пионер в областта на биотехнологиите от 1980 г., Amgen се разраства и превръща в една от
най-големите независими компании за биотехнологии с милиони пациенти в над 75
държави по света.
От 2009 г. насам на територията на България Amgen работи в партньорство с българската
научна общност и здравните институции, за да осигури достъп до жизненоважни
лекарствени продукти на пациентите в страната. В допълнение към това компанията
спонсорира и множество клинични проучвания.

www.amgen.bg
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VMware, глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес
мобилност, започва своята дейност в България през 2007 година. VMware България успява
да се наложи като основен хъб за разработки и иновации в регион ЕMEA (Европа, Близкия
Изток и Африка) и ключов стратегически развоен център за VMware в световен мащаб. Също
така успешно трансформира офиса от R&D локация в мултифункционален екип, фокусиран
върху развойна и оперативна дейност и професионални услуги. През 2014-та в София е
създаден първият за VMware център за професионални софтуерни услуги за интеграция,
автоматизация и персонализирани решения, който работи с клиенти и партньори в цял свят.

С разнороден екип от таланти от над десет националности, в българския офис се създават
ключови продукти и решения за някои от най-големите световни компании. Специалистите
в София разполагат с богата експертиза в областта на виртуализацията, управлението и
автоматизацията на виртуални инфраструктури, възстановяване на данни при бедствие,
анализиране на големи масиви от данни, кибер сигурност, а екипите в сферата на финанси,
бизнес планиране се разширяват през последните години.

www.vmware.com
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AstraZeneca е глобална, иновативна биофармацевтична компания, която работи по
откриването, разработването и маркетирането на иновативни медикаменти за лечение на
заболявания основно в три терапевтични области: онкология, кардио-метаболитни и
бъбречни заболявания и респираторни и имунологични.
В България АстраЗенека присъства повече от 50 години в лицето на своите предшественици
Zeneca PLC и ICI, и е една от динамично и бързо развиващите се компании през последните
години.
АстраЗенека разгръща социално-отговорни инициативи, насочени към подобряване
здравето и качеството на живот и разгръщане потенциала на младите хора.
Дигиталното здравеопазване е един от основните приоритети на компанията.
Дългогодишният опит на AstraZeneca й позволява да го внедри в научноизследователската
и развойната си дейност.
С цел подобряване на резултатите за пациентите, а също и съкращаване на времето за
достъп на пациентите до лекарства, които променят живота им, AstraZeneca има три
стратегически приоритета: промяна на начина на работа, преминаване към дигитално
здравеопазване и трансформиране на здравните грижи.

www.astrazeneca.bg
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БГО Софтуер е международно призната компания, профилирана в Дигиталното
Здравеопазване. Компанията предоставя пълен цикъл услуги за оптимална цифрова
трансформация, насочва своите клиенти при взимане на информирани решения за
изграждане на ICT стратегията им и предоставя необходимия капацитет за цялостното ѝ
изпълнение. Международните екипи на БГО успешно реализират и управляват проекти за
клиентите си в Обединеното кралство, Европа, Швейцария и САЩ.
От 2008 г. насам БГО Софтуер се превърна в доверен консултант за цифрови решения и
оторизиран доставчик на IT услуги за множество компании от Fortune 500 Pharma с доказана
методология за управление на проекти и доставка на комплексни решения - От концепцията
до старта. Комбинирайки иновации, технологии и завидно ноу-хау, БГО разработва също
собствени решения и продукти, с фокус върху оптималната цифрова трансформация и
ускоравяне на цифровизацията в Здравеопазването.
Мисията на БГО е да работи и създава решения, които създават новото Дигитално
Здравеопазване.

www.bgosoftware.com
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Imagga Technologies Ltd. (Imagga) е пионер и глобален иноватор в разпознаването на
изображения, предлагащ технологията като услуга. Компанията предлага своя облачен API от
2014 г., както и локално решение от 2015 г. Алгоритмите, стоящи зад тези продукти, са в активно
развитие от 2012 г. Технологиите за разпознаване на изображения на компанията в момента се
използват от над 24 000 разработчици и 200 предприятия по целия свят, като Imagga е получилa
множество международни награди и признания, като най-добър доставчик на технологии на
South Summit’15 от НВ Кралят на Испания, глобален шампион в категория новини и медии на
World Summit Awards ’16 на ОН и глобален иноватор в категория Image Analytics ’16 от IDC, наред
с други отличия. Решенията на компанията са разпознати като едни от най-прецизните на пазара
в световен мащаб, превъзхождащи конкуренти като Google Cloud Vision и Amazon Rekognition
въз основа на независима оценка на технологиите от реномиран израелски университет.
По време на COVID-19 пандемията през м. март 2020 г. Imagga съосновава Kelvin Health Inc.компания за анализ на термални изображения на база изкуствен интелект, която си е поставила
амбициозната цел да направи отделчения скрийнинг на редица състояния и заболявания лесен
и безвреден като заснемането на селфи. Това позволява превенция на усложнения и
профилактика за откриване на множество неподозирани здравословни състояния.

www.imagga.com
`

www.dhicluster.bg
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