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Softing Industrial Automation väljer att
standardisera sin utveckling av inbyggda
system på IAR Systems verktyg
München, Tyskland/Uppsala, Sverige – 26 februari, 2013 – Softing Industrial Automation är en
världsledande leverantör av industriella kommunikationsprodukter och teknik för tillverknings- och
processindustri. Softing väljer nu att fortsätta använda IAR Systems verktyg för tillverkning av
kommunkationsmoduler och skrev nyligen ett nytt heltäckande företagsavtal. Det nya avtalet gör det
enkelt för företaget att flytta licenser mellan sina utvecklingskontor i Tyskland och Rumänien. De får
också tillgång till stor flexibilitet i valet av mikroprocessorarkitektur, eftersom IAR Embedded Workbench
stödjer mer än 7800 olika mikroprocessorer inom många olika arkitekturer.
“Vi har arbetat med IAR Systems verktyg i flera år nu, och vi är övertygade om verktygens höga kvalitet
och den genererade kodens pålitlighet”, säger Thomas Rummel, Director of Development at Softing
Industrial Automation. ”Standardisering på IAR Embedded Workbench erbjuder oss flexibilitet i vår
licenshantering, och i valet av version när vi vill använda oss av en annan utvecklingsplattform för våra
nya och existerande produkter. Våra utvecklare kan fortsätta att använda de verktyg som de är vana vid
och återanvända skapad kod. Det här sparar tid och hjälper oss att utveckla vår produktportfölj snabbt,
trots ökande krav på systemen.”
Softing prioriterar användarvänlighet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet i sina produkter, precis som
IAR Systems i sina verktyg. Exempel på produkter som Softing utvecklar med hjälp av IAR Embedded
Workbench är:


Fieldbus Kit FBK-2



FFusb Interface



WD-H WirelessHART Modul



Profibus-Tester 4 (BC-600-PB)

Läs mer om IAR Embedded Workbench på www.iar.com/ew och läs mer om fördelarna med
standardisering på www.iar.com/standardization.
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Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart
Kit, I-jet, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB.
All other products are trademarks of their respective owners.
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About Softing Industrial Automation
Softing Industrial Automation is a world leading provider of industrial communication products and
technologies for manufacturing and process automation. Our products are tailored to the requirements
of system integrators, device vendors, machine and equipment manufacturers or end users and are
known for its ease of use and functional advantages. More information about Softing Industrial
Automation at www.softing.com.
About IAR Systems
IAR Systems is the world’s leading supplier of software tools for developing embedded systems
applications. The software enables over 14 000 large and small companies to develop premium
products based on 8-, 16-, and 32-bit microcontrollers, mainly in the areas of industrial automation,
medical devices, consumer electronics, telecommunication, and automotive products. IAR Systems has
an extensive network of partners and cooperates with the world’s leading semiconductor vendors. IAR
Systems Group AB is listed on NASDAQ OMX Stockholm. For more information, please visit
www.iar.com.

