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Biosero ansluter till Genedatas Ready-to-run program för att 
effektivisera labbautomation och dataanalys  
 
Biosero, ett BICO-koncernbolag och utvecklare av laboratorieautomationslösningar för att 
samordna vetenskapliga upptäckter, kommunicerar idag att bolaget anslutit till Genedatas 
Ready-to-Run program som bidrar till att påskynda läkemedelsupptäckter genom friktionsfria 
integrationer som effektiviserar laboratorieautomationsprocesser för biofarmaceutiska 
företag. Med detta avtal kommer båda bolagens kunder att få tillgång till mer sömlösa 
kopplingar mellan Bioseros Green Button Go® labbautomationsprogramvara och Genedatas 
Screener®, en plattform för analys och hantering av bioanalysdata som används av majoriteten 
av de 50 främsta globala biofarmaceutiska företagen. 
 
I laboratorium som vill uppnå total automatisering behöver forskare två typer av mjukvara: en 
för att styra instrumenten och en för att samla instrumentdata direkt, och en annan för att 
sammanställa, bearbeta och analysera datan för vetenskapliga insikter. Med Bioseros 
deltagande i Ready-to-Run-programmet och full interoperabilitet mellan Green Button Go-
mjukvaran och Genedatas Screener-plattform, erbjuds nu en heltäckande mjukvarulösning som 
kombinerar laboratorieautomation och dataanalys. 
 
”Det är glädjande att vi kan välkomna Biosero till Ready-to-Run-programmet, som kommer att 
möjliggöra för våra gemensamma kunder att accelerera och öka effektiviteten i sina 
experimentella arbetsflöden genom automatisering av dessa arbetsflöden", säger Othmar 
Pfannes, grundare och VD för Genedata. "Detta partnerskap är en integrerad del av vår 
strategi att bygga ett samarbetsforum för ledande aktörer inom labbautomation och definiera 
nästa nivå av forskning & utveckling (FoU) inom automatisering." 
 
Tom Gilman, VD för Biosero, kommenterade: "Teamet på Biosero är dedikerade till att hjälpa 
kunder att på ett effektivare sätt göra nya forskningsupptäckter för att påskynda utvecklingen 
av nya medicinska behandlingar. Eftersom vi redan samarbetar med många användare av 
Ready-to-Run-programmet och att Genedatas Screener används frekvent bland våra kunder, 
kommer detta nya avtal att skapa omedelbar nytta för forskare inom biofarma som vill få ut 
mer av sin befintliga labbinfrastruktur.”   
 
Bioseros Green Button Go-mjukvara innebär att forskare kan automatisera arbetsflöden för en 
enda arbetsstation till flöden som spänner över flera laboratorium. Med ett antal tillägg, 
hundratals tillgängliga drivrutiner, och med ett intuitivt gränssnitt och med drag-and-drop 
funktionalitet är mjukvaran Green Button Go; flexibel, skalbar och enkel att skräddarsy för ett 
brett spektrum av laboratoriebehov.  
 
Genedata och Biosero kommer att visa upp sina mjukvarulösningar på SLAS 2022 i Genedatas 
monter #1227 samt i Bioseros monter #1413 (Boston, MA; 5-9 februari). 
 
För mer information kontakta:  
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Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari kl. 
14:00 (CET).  
 
Om Genedatas Ready-to-Run  
Genedatas Biopharma-plattform är leverantörs-agnostisk och upprätthåller flexibla dataimport-API:er, 
vilket möjliggör integration med praktiskt taget alla instrument. Många enheter producerar, dock, mycket 
komplex data med enorma mängder data per platta. Genedatas Ready-to-Run-program addresserar 
dessa utmaningar som finns med datainsamling. Med uppsikt och stöd från respektive instrumentföretag 
är Ready-to-Runs integrationer instrumentspecifika, versionshanterade, testade och underhållna av 
Genedata som en del av bolagets standardlicensavtal. Ready-to-Run-programmet finns tillgängligt för alla 
kvalificerade leverantörer. Instrumentleverantörer som är intresserade av att bli en del av programmet kan 
skicka förfrågningar till ready-to-run@genedata.com.  
 
Länk till Genedatas Ready-to-Run: www.genedata.com/products-services/screener 
 
Länk till Genedatas Screener: www.genedata.com/products-services/screener/software 
 
Om Biosero, Inc.  
Biosero, numera en del av BICO-koncernen, utvecklar vetenskapscentrerad mjukvara och 
laboratorieautomationslösningar som gör det möjligt för forskare att orkestrera sina upptäckter i alla 
skeden. Vår Green Button Go® Scheduler-mjukvara och integrationstjänster matchar 
laboratorieautomatisering med kundernas vetenskap och skapar ett sammanhållet ekosystem för 
teknologin som både främjar verksamheten och ökar produktiviteten. Våra Green Button Go Orchestrator-
applikationer tillhandahåller kompletta laboratoriehanteringslösningar som styr arbetsflöden och 
processer inom biovetenskap, bioteknik, läkemedel och diagnostisk forskning. Vi brinner för att samarbeta 
med organisationer som är dedikerade till att förbättra liv genom att tillgodose världens viktigaste behov. 
För mer information, besök www.biosero.com. 
 
 
Om BICO 
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika 
teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att 
möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. Bolaget har ett 
huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikations-
områdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för 
forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och 
skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar 
framtidens hälsa. Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 
ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är 
noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com  
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