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Pressmeddelande 

Datum: 13 november 2018 

Secure Thingz lanserar ny version av sin 

lösning för säker programmering 

Uppsala, Sverige – 13 november 2018 – Secure Thingz, dotterbolag till IAR Systems Group AB (”IAR 

Systems”), meddelar att de har lanserat version 2.0 av plattformen Secure Deploy. Plattformen 

effektiviserar leverans av säkra enheter för Internet of Things (IoT) och möjliggör för processortillverkare 

att snabbare introducera nya processorer. 

 

Plattformen Secure Deploy är en avancerad lösning som skapar en säker produktkedja och förenklar 

implementering av säkerhet. Plattformen möjliggör för företag att bygga en säker grund för en produkt, 

vilket skyddar immateriella tillgångar genom produktens hela livscykel. Version 2.0 av Secure Deploy 

stödjer avancerade funktioner för säker programmering av såväl nycklar och certifikat som applikationer 

och gör det möjligt att snabbare erbjuda stöd för nya processorer. Lösningen är skalbar för att stödja 

olika slags säkra element och mikroprocessorer. Den säkra programmeringslösningen som bygger på 

Secure Deploy 2.0 gör det möjligt för leverantörer av processorprogrammering över hela världen att 

svara på kunders behov av säker tillverkning. När stöd för en processorfamilj väl finns på plats är det 

bara en fråga om veckor innan anpassade programmeringslösningar för kunder kan vara 

implementerade. 

 

”Secure Thingz grundades utifrån premissen att göra IoT-säkerhet enklare att implementera, och med 

den senaste releasen av Secure Deploy möjliggör vi att nästa generations säkra enheter kan komma till 

marknaden snabbare och där underlätta utveckling av nya spännande IoT-applikationer”, kommenterar 

Haydn Povey, VD, Secure Thingz. ”Den nya versionen kommer att ge bättre möjligheter att snabbare 

möta det ökade behovet av att effektivisera implementering inom många olika användningsområden.” 

 

Secure Thingz är en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom Internet of 

Things (IoT). IAR Systems förvärv av Secure Thingz blev fullbordat i april 2018. Med förvärvet säkrar 

IAR Systems en stark position som föregångare i att erbjuda lösningar för säkerhet i inbyggda system. 

 

### 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 
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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. 

 

Om Secure Thingz 

Secure Thingz, Inc. är den ledande experten inom produktsäkerhet, inbyggda system och säker 

hantering av en produkts livscykel. Sedan 2018 är företaget en del av IAR Systems. Secure Thingz 

fokuserar på avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT, kritisk infrastruktur, 

fordonsindustrin och andra marknader. Secure Deploy™ har utvecklats för att lösa de 

säkerhetsutmaningar som finns inom IoT. Secure Thingz är en av grundarna och en av 

styrelsemedlemmarna i den världsledande organisationen för IoT-säkerhet, Internet of Things Security 

Foundation (www.iotsecurityfoundation.org). Mer information finns på www.securethingz.com. 
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