Pressmeddelande
Datum: 20 februari 2020

IAR Systems utökar erbjudandet inom säkerhet
genom

Secure

Thingz

Secure

Desktop

Provisioner
Stockholm, Sverige – 20 februari 2020 – IAR Systems Group meddelar idag att bolaget genom sitt
dotterbolag Secure Thingz lanserar den nya produkten Secure Desktop Provisioner.
Vid utveckling av säkra IoT-produkter är det viktigt att känslig information såsom applikationskod,
säkerhetsfunktioner och produktionsräknare är helt skyddade genom hela utvecklings- och
produktionsflödet. För att uppnå detta behöver utveckling ske med säkerheten inbyggd, och dessutom
behöver programmering av enheter ske på ett sätt som skyddar mot attacker, kloning, förfalskning och
överproduktion. Den nya produkten Secure Desktop Provisioner gör det enkelt att programmera produkter
på ett säkert sätt, som ger varje enhet en unik identitet. Detta gör det möjligt för utvecklaren att direkt
programmera prototyper och lägre volumer av produkter på ett sätt som garanterar att produkten är säker.
”För första gången finns ny en säkerhetslösning som innefattar både utveckling och produktion”, säger
Haydn Povey, VD Secure Thingz. ”Med hjälp av vår Secure Desktop Provisioner levererar vi säker
programmering direkt till utvecklare världen över. Detta ger dem de verktyg de behöver för att utveckla
produkter med säkerhet korrekt integrerat, och därmed lägga grunden for ett säkert ramverk för
produktion.”
Secure Thingz och IAR Systems har tillsammans skapat en helhetslösning där programvara och tjänster
är inkluderat, och där Secure Desktop Provisioner nu ingår. Erbjudandet innefattar såväl utveklingsverktyg
som ett tjänsteerbjudande som inkluderar tekniskt stöd, utbildning och konsulttjänster inom säkerhet. Att
Secure Desktop Provisioner nu ingår gör det möjligt för företagets kunder att ta nästa steg i sin utveckling,
och på ett säkert sätt överföra sin design till en produktionsmiljö för att skapa prototyper med fullt
integrerad säkerhet.
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Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, Embedded Trust, C-Trust, IAR Connect, C-SPY, C-RUN, CSTAT, 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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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.

