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Pressmeddelande 

Datum: 3 december 2018 

IAR Systems och SiFive samarbetar för att möta 

kunders krav på professionella lösningar för RISC-V 

Partnerskap för att erbjuda nya möjligheter för robusta implementeringar av RISC-V 

 

Uppsala, Sverige – 3 december 2018 – IAR Systems och SiFive, den ledande leverantören av 

kommersiella RISC-V-processorer, meddelar att företagen har inlett ett samarbete för att möjliggöra 

robusta RISC-V-implementeringar med kompakt kod och hög prestanda. 

 

Tekniken och ekosystemet kring RISC-V är under intensiv utveckling. Med denna snabba tillväxt ökar 

behovet av professionella utvecklingsverktyg. IAR Systems och SiFive svarar på detta behov genom ett 

intensifierat samarbete för att göra IAR Systems ledande verktygsteknik tillgänglig för utveckling av 

system baserade på SiFives högpresterande och anpassningsbara processorkärnor. Genom att integrera 

IAR Systems branschledande utvecklingsverktyg med SiFives branschledande RISC-V-processorer får 

utvecklare tillgång till användarvänliga och kompletta lösningar som gör det möjligt att snabbt och smidigt 

komma igång med utveckling. 

 

SiFive erbjuder en unik plattform för effektiv design, testning och utveckling av RISC-V-baserade 

processorer, vilket snabbar på möjligheterna till innovation hos små och stora företag. IAR Systems, som 

levererar världsledande utvecklingsverktyg för utveckling av inbyggda system, tar nu med sig sin 

teknikexpertis till RISC-V och kan därmed erbjuda nya möjligheter för maximerad prestanda och 

minimerad kodstorlek. 

 

”Vi är starkt engagerade i våra kunder och drivs av att hjälpa dem att hitta rätt lösningar för deras specifika 

behov”, säger Anders Holmberg, Chief Strategy Officer, IAR Systems. ”SiFive är ledande inom 

kommersiella processorkärnor för RISC-V, och våra utvecklingsverktyg IAR Embedded Workbench är de 

världsledande utvecklingsverktygen för att utveckla inbyggda system. Tillsammans kan vi hjälpa företag 

att höja sin effektivitet och därmed kunna fokusera på innovation.” 

 

”Modern datahantering skapar inbyggd intelligens överallt”, kommenterar Jack Kang, VP Product 

Marketing, SiFive. ”För att kunna ligga steget före behöver företag ha tillgång till skalbara och effektiva 

processorlösningar samt kraftfulla utvecklingsverktyg. Vi är glada över att samarbeta med IAR Systems 

för att tillsammans kunna erbjuda nya möjligheter inom RISC-V.” 
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IAR Embedded Workbench för RISC-V kommer att finnas tillgänglig under mitten av 2019. 

Utvecklingsverktygen erbjuder ledande kodkvalitet, optimeringar för kodstorlek och kodhastighet samt 

omfattande felsökningsfunktionalitet med integrerad debugger och brett stöd för debugprobar. Den starka 

tekniken är som vanligt kompletterad med IAR Systems välkända tekniska support och service. En tidig 

version av tekniken kommer att visas på SiFives utställarplats på RISC-V Summit, 4-5 december i Santa 

Clara, Kalifornien. 

### Slut 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, Embedded Trust, IAR Connect, C-SPY, C-RUN, C-STAT, 

IAR Visual State, IAR KickStart Kit, I-jet, I-jet Trace, I-scope, IAR Academy, IAR, and the logotype of IAR Systems are 

trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other product names are trademarks of their 

respective owners. 

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB 

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB 

Email: josefin.skarin@iar.com 

 

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB 

Email: stefan.skarin@iar.com 

 

Om IAR Systems 

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran 

gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 

1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en 

miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, 

konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och 

supportkontor över hela världen. Från och med 2018 är Secure Thingz, en leverantör av avancerade 

säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT, en del av IAR Systems. IAR Systems Group AB är 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com. 

 

About SiFive 

SiFive is the leading provider of market-ready processor core IP, development tools and silicon solutions 

based on the free and open RISC-V instruction set architecture. Led by a team of seasoned silicon 

executives and the RISC-V inventors, SiFive helps SoC designers reduce time-to-market and realize cost 

savings with customized, open-architecture processor cores, and democratizes access to optimized 

silicon by enabling system designers in all market verticals to build customized RISC-V based 

semiconductors. SiFive is located in Silicon Valley and has backing from Sutter Hill Ventures, Spark 

Capital, Osage University Partners, Chengwei, Huami, SK Hynix, Intel Capital, and Western Digital. For 

more information, visit www.sifive.com. 
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