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Създава се Ontotext – лаборатория
на Сирма за разработка на
софтуер и изследвания в областта на семантичните технологии.

Сирма е основана от група
колеги, съученици и приятели.
Регистрират се дружества
се едновременно в България и
Канада.

1996
Експертни системи за
канадското правителство

Основава се Workscape (по-късно
преименувана на WorkLogic Corp.)
с централен офис в Отава,
Канада. Звеното специализира в
системи за управление на работните процеси.

Създава се звеното EngView
Systems за специализирани
CAD/CAM системи със седалище в Монреал, Канада.

Разработват се мащабни
проекти в разнообразни
области за компании от
Силициевата долина Калифорния, САЩ.

2001
WorkLogic Corp. успешно
внедрява системи за управление на работните процеси в Библиотеката на
парламента и Агенцията за
провеждане на федерални
избори в Канада.

Основава се звеното Сирма
Медия, специализирано в интерактивни технологии и съдържание в помощ на образованието и учебните процеси.
Започва работа по голям консултантски и интеграционен
проект в Булбанк АД за
разработка на специализиран
банков софтуер.

1992
1998

2003

Изгражда се сътрудничество
с Nexcom Telecom Corp. за
разработка на решение за
realtime billing и обслужване на
клиенти за телекомуникационни оператори, прераснало
в съвместна компания EyeBill
Interactive Solutions.

Сирма печели стратегически
проект на Министерството на
отбраната на Р. България за
разработка на система за автоматизирано управление на артилерийски дивизион.

2004

WorkLogic Corp. e квалифицирана
като доставчик на информационни услуги и решения по
инициативата за Електронно
правителство (e-Government) на
Канада.

Сирма внедрява система за
управление на качеството
по ISO 9001:2000.

2005

2006

2006
Сирма става акционер и
основен технологичен партньор в консорциума Система
за Електронни Разплащания
– СЕП България АД.

2007

2008

Започва процес по преструктуриране на дружествата
на Сирма и организирането
им в холдингова структура.
Звената Sirma Business
Consulting, Сирма Медия,
Ontotext и Sirma Solutions се
отделят в самостоятелни
дъщерни компании.

Panaton Software Inc., дъщерно дружество на базираната в САЩ Sirma
Solutions USA. Целта на компанията е
да допълни операциите, маркетинга и
дейностите по развитие на бизнеса в
Северна Америка.

2007

Сирма Медия пуска на пазара първата българска електронна енциклопедия и “Словник” – софтуерно
решение за проверка на правопис и
граматика на български език.

2010

2011

Sirma Group Holding JSC
на групата в
2009 Преструктурирането
холдингова структура е завършено

Създава се звеното Sirma Business
Consulting, специализирано в ИТ
услуги в банковия сектор.

Сирма печели първо място в
категория “Растеж и ефективност” в класация на IDG.

2009

успешно.

2010

2013

2014

2015

Sirma Group Holding е найголямата българска ИТ група
и наброява над 15 компании.

Sirma Solutions печели Forbes
Business Awards 2012 в категория развитие на бизнеса
за иновативната платформа
Loyax.

Навлизане на UK пазара
чрез придобиване на
S&G Technology Services

Sirma Business Cosulting е топ
ИТ работодател за 2014.

Sirma AI

1995

5-ма основатели

Изгражда се стратегия за
обособяване на отделни специализирани звена в Сирма.

EngView Systems печели
Европейската награда за
информационни технологии.

Сирма е разпозната като
пример за успешно развитие в редица български и
международни изследвания.

Сирма е инициатор и съосновател
на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ

2004

Броят на служителите надвишава 20 човека.
Броят на служителите
надвишава 60 човека.

Ontotext става най-активният
български участник в научноизследователски проекти по
5-та и 6-та рамкова програма
на Европейската комисия.

Установява се стратегическо
партньорство с i-Flex Solutions
(по-късно придобити от Oracle
и включени във FlexCube).
Основава се компанията Pirina
Technologies, специализирана в разработване на режещи и биговащи
плотери за дизайн и производство
на опаковки.

Броят на служителите надвишава 80 човека.

Стартира националния научно-образователен портал www.znam.bg

2008

Учредяване на Advanced
Technologies като джойнт
венчър.
Създава се новия център за данни
Daticum, в отговор на нарастващото търсене на наети сървъри и
колокация, частни и хибридни облачни
решения, и специализирани ИТ бизнес
решения.
Броят на служителите
надвишава 400 човека.

BBC Sport избира Ontotext OWLIM
(сега GraphDBTM) за динамично
управление на медийното съдържание на порталите си за
световното първенство по футбол 2010 FIFA World Cup и летните
олимпийски игри в Лондон 2012.

2016

Sirma Solutions започва разработката на Loyax – платформа за
управление на лоялни програми.

Sirma Solutions придобива ISG –
компания със значителен опит в
предоставянето на уеб базирани
решения
за
застрахователната
индустрия.

Създава се звено за мобилни
технологии Sirma Mobile с широк
опит в разработване на мобилни
приложения и решения за всякакви
платформи.

Сирма придобива Ай Ти Ти ЕООД,
млада компания със значителен
опит в SOA, BPMS, eGovernment проекти и мит- нически
системи. Компанията е преобразувана и преименувана на
Сирма Ай Ти Ти ЕАД.

2012

Sirma Mobile получава престижната награда SIMagine, за
най-добро решение за сигурност на данните с широко
приложение в мобилните услуги.

Ontotext печели редица
национални и международни
отличия.

