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Datum: 16 november 2021 

Secure Thingz möjliggör effektiv 

massproduktion och leverans av säkra IoT-

enheter 

Stockholm, Sverige – 16 november 2021 – Secure Thingz, dotterbolag till I.A.R. Systems Group, meddelar 

idag ett nytt samarbete inom branschen för säker programmering och leverans på global skala. I samband 

med detta släpper företaget också uppdaterade versioner av produkterna Embedded Trust och 

plattformen Secure Deploy. Tillsammans gör dessa lösningar det möjligt för organisationer att påskynda 

säker utveckling och produktion av IoT-enheter. EPS Global är en ledande leverantör av 

programmeringstjänster och arbetar med distributörer, processortillverkare och så kallade OEMs (Original 

Equipment Manufacturers) över hela världen för att stötta dem i säker programmering och produktion av 

processorer. Genom att använda Secure Deploy gör EPS det möjligt för Secure Thingz och IAR Systems 

kunder att påskynda hela flödet för att skapa en säker leveranskedja. Detta möjliggör krypterad 

programmering mellan OEM och de enheter som programmeras, vilket förhindrar intrång av skadlig 

programvara, IP-stöld, överproduktion och förfalskning.   

 

”Med OEMs som i produktion nu använder både Embedded Trust och Secure Deploy är hela flödet 

komplett från start till leverans”, kommenterar Haydn Povey, VD, Secure Thingz. "Vi kommer att fortsätta  

förbättra och utöka dessa lösningar med hjälp av vårt partnernätverk och därigenom fortsätta stötta våra 

kunder i att på ett effektivt och skalbart sätt kunna lägga till säkerhet i sina inbyggda applikationer.” 

 

 

### Slut 

 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, Embedded Trust, C-Trust, 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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Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB 

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB 

Email: josefin.skarin@iar.com 

 

Richard Lind, tillförordnad VD,  IAR Systems 

Email: richard.lind@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. 

 

mailto:josefin.skarin@iar.com
mailto:richard.lind@iar.com

