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Produktnyhet  

Datum: 23 mars 2015 

IAR Systems breddar stödet för Renesas med 

fokus på Internet of Things 

Uppsala, Sverige – 23 mars 2015 – Med den senaste versionen av utvecklingsverktyget IAR Embedded 

Workbench för Renesas RX befäster IAR Systems sin position som världsledande verktygsleverantör 

för programmering av Renesasprocessorer. Den nya versionen innehåller stöd för Renesas nya 

RX71M-processorer som är särskilt anpassade för Internet of Things-applikationer inom 

industriutrustning. 

 

“Internet of Things leder bland annat till ökande behov av avancerade säkerhetslösningar. Renesas är 

ledande inom detta område och IAR Systems är ledande på Renesas. Därför är det strategiskt helt rätt 

att vi nu lanserar denna version av IAR Embedded Workbench för Renesas RX” säger Stefan Skarin, 

VD på IAR Systems. 

 

IAR Systems är den enda leverantören av högpresterande utvecklingsverktyg för alla 

Renesasprocessorer. Totalt stöder IAR Embedded Workbench fler än 4 000 Renesasprocessorer. Den 

nya versionen av IAR Embedded Workbench innehåller såväl nya funktioner som uppdaterat 

processorstöd. Stödet innefattar till exempel den nya Renesas RX71M-processorgruppen som har 

avancerade säkerhetsfunktioner speciellt anpassade för Internet of Things. Dessa nya processorer 

adresserar betydelsen av säkerhet i embedded-design för industriutrustning där uppkoppling blir allt 

vanligare för fler och fler applikationer.  

 

Den nya versionen av IAR Embedded Workbench innehåller också förbättringar av den redan mycket 

effektiva kodoptimeringstekniken. Genom olika inställningar kan utvecklaren justera optimeringarna för 

att uppnå bästa möjliga konfiguration för den aktuella tillämpningen. Mer teknisk information finns på 

www.iar.com/iar-embedded-workbench/renesas/rx/  

 

### Slut 

 

 

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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Kontaktperson IAR Systems 

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB 

E-mail: stefan.skarin@iar.com 

 

Om IAR Systems 

IAR Systems grundades 1983 och är världens ledande oberoende leverantör av programvara för 

programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att  

utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitarsprocessorer, främst inom styr- och reglerteknik,  

medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av  

partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat 

på NASDAQ OMX Stockholm, Small cap. För mer information, besök www.iar.com. 
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