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Produktnyheter  

Datum: 26 februari 2015 

IAR Systems lanserar C-STAT för ARM och 

Texas Instrument MSP430 

IAR Systems senaste tilläggsprodukt, C-STAT, är ytterligare en strategisk pusselbit i det 

världsledande erbjudandet och möter kundernas efterfrågan på utökade analysmöjligheter.  

 

Embedded World, Nuremberg, Tyskland – 26 februari 2015– ”Lanseringen av C-STAT för ARM och 

MSP430 visar på några av IAR Systems avgörande styrkor. Med C-STAT förnyas och förstärks 

kontakten mellan utvecklarna och IAR Systems, både vad gäller avancerade ARM-processorer  och de 

klassiska breda processorer som MSP430 representerar. IAR Systems har det överlägset bredaste 

stödet på marknaden samtidigt som vi med tilläggsprodukter som C-STAT hela tiden kompletterar vårt 

erbjudande. Med denna produkt kommer allt fler av våra kunder att standardisera sin utveckling på IAR 

Embedded Workbench.” säger Stefan Skarin, vd IAR Systems. 

 

Med hjälp av C-STAT kan utvecklare effektivisera och förenkla sina utvecklingsprocesser, förbättra 

kodkvalitet under utvecklingen och korta produktionstider genom att hitta fel i koden tidigt där kostnaden 

för att rätta till dem är som lägst. C-STAT säkerställer även efterlevnaden av kodningsstandarder som 

gäller för tillämpningar inom inbyggda system. 

 

 

 

 

### Ends 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, C-RUN, C-STAT, visualSTATE, Focus on Your 

Code, IAR KickStart Kit, IAR Experiment!, 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 products names are 

trademarks of their respective owners. 
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About IAR Systems 

IAR Systems provides developers of embedded systems with world-leading software tools for 

developing competitive products based on 8-, 16-, and 32-bit processors. Established in Sweden in 

1983, the company has over 46,000 customers globally, 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. 

http://www.iar.com/

