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IAR Systems släpper ny version av
utvecklingsverktyg för STMicroelectronics
STM8
Uppsala – 15 mars, 2013 – IAR Systems har släppt en ny version av sina utvecklingsverktyg IAR
Embedded Workbench för STMicroelectronics STM8. Den nya versionen, 1.40, innehåller ny
användarvänlig funktionalitet i form av en ny texteditor och source browser, integration med
versionskontrollsystemet Subversion och ett nytt licenshanteringssystem. Dessutom innehåller den stöd
för ytterligare av STMicroelectronics mikroprocessorer och en ny manual för debugging.
IAR Embedded Workbench är en komplett verktygskedja för utveckling av inbyggda system baserade
på 8-, 16-, eller 32-bitarsarkitekturer. Eftersom stöd för mer än 20 olika arkitekturer finns i en gemensam
plattform med många funktioner och generiska komponenter, är det enkelt att byta mellan olika
processorer i sin utveckling.
“Inom embeddedindustrin finns det en stor efterfrågan på 8-bitarsmikroprocessorer och vi säljer fler
licenser av IAR Embedded Workbench for STM8 än någonsin tidigare”, kommenterar Fredrik Medin,
Marketing Director, IAR Systems. ”Vi har varit en del av 8-bitarsvärlden i 30 år och har en unik
erfarenhet och djupgående kunskap om kompilering och debugging för 8-bitarsprocessorer. Utvecklare
som jobbar med 8-bitarsprocessorer kan lita på att vi kommer fortsätta att förse dem med världsledande
verktyg.”
Läs mer om IAR Embedded Workbench för STM8 på www.iar.com/ewstm8.
### Ends

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart
Kit, I-jet, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB.
All other products are trademarks of their respective owners.
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About IAR Systems
IAR Systems is the world’s leading supplier of software tools for developing embedded systems
applications. The software enables over 14 000 large and small companies to develop premium
products based on 8-, 16-, and 32-bit microcontrollers, mainly in the areas of industrial automation,
medical devices, consumer electronics, telecommunication, and automotive products. IAR Systems has
an extensive network of partners and cooperates with the world’s leading semiconductor vendors. IAR
Systems Group AB is listed on NASDAQ OMX Stockholm. For more information, please visit
www.iar.com

