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Pressmeddelande 

Datum: 12 maj 2021 

IAR Systems utökar sin produktportfölj för 

Linux-baserad utveckling  

IAR Systems produkter för Linux-baserad utveckling stödjer nu Renesas RL78, i tillägg till redan 

befintligt stöd för Arm, RISC-V, Renesas RH850 och Renesas RX 

 

Stockholm, Sverige – 12 maj –  IAR Systems, en ledande leverantör av programvara och service för 

programmering av inbyggda system, presenterar idag en ny version av sina produkter med stöd för 

implementering av automatiska bygg- och testprocesser i Linux-baserade servermiljöer. IAR Systems 

byggverktyg för Linux möjliggör för företag att effektivisera sina arbetsflöden, och nu finns stöd för 

Renesas energieffektiva RL78-processorer i verktygen. 

 

Inbyggda applikationer är smartare, mer komplexa och har fler funktioner än någonsin tidigare, vilket 

driver på behovet att göra utvecklingen av inbyggda system mer skalbar och flexibel. Dagens 

utvecklingsflöden kräver också att företag har automatiserade processer som säkerställer kodkvalitet 

under hela utvecklings- och testprocessen. IAR Systems byggverktyg för Linux effektiviserar dessa 

processer, vilket gör det möjligt för organisationer att optimera sina resurser när det kommer till tiden 

som utvecklare lägger på sina projekt samt hur de ska hantera och använda licenser och servrar på 

bästa möjliga sätt.  

 

“För drygt ett år sedan lanserade vi vår första version av byggverktygen för Linux, och det är fantastiskt 

att se hur dessa produkter nu hjälper både små och stora företag att effektivisera sina arbetsflöden”, 

kommenterar Anders Holmberg, General Manager Embedded Development Tools, IAR Systems. 

”Genom att lägga till stöd för Renesas RL78 visar vi också tydligt att vi fortsätter att investera i vår teknik 

för att kunna fortsätta stötta våra under genom hela deras utvecklingsflöde.” 

 

Mer teknisk information om byggverktygen för Linux finns på www.iar.com/bx. 
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### Slut 

 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, Embedded Trust, C-Trust, C-SPY, C-RUN, C-STAT, IAR 

http://www.iar.com/bx
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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. 

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. 
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