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Pressmeddelande 

Datum: 5 november 2019 

IAR Systems levererar utveckling för moln till 

enhet genom integration med Amazon Web 

Services 

Stockholm, Sverige – 5 november 2019 –  IAR Systems, en ledande leverantör av programvara för 

programmering av inbyggda system, meddelar idag att de lanserar en ny version av programvaran IAR 

Embedded Workbench för ARM som inkluderar integration med Amazon Web Services (AWS).  

 

”Utvecklingen för programvaruutveckling inom inbyggda system omfattar nu även mot molnet,  och 

utvecklare behöver kunna ha full kontroll över sin applikation genom alla steg i utvecklingen.”  – säger 

Anders Holmberg, Chief Strategy Officer,  IAR Systems. ”Vi tillhandahåller utvecklare enkel åtkomst till 

verktyg som är högpresterande och förintegrerade för att utveckla och debugga uppkopplade 

applikationer,  så att de kan fokusera på de innovativa och unika delarna av sin applikation”.  

 

Den nya teknologin kommer att visas i IAR Systems mässmonter nummer 67 på Embedded Conference 

Scandinavia,  Kistamässan,  Stockholm,  5-6 november.  

 

Läs mer på iar.com/aws  

 

 

### Slut 

 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, Embedded Trust, C-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. 
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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. 
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