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IAR Systems dominerar verktygsmarknaden
för processorer baserade på ARM Cortex-M
Mer än hundra enterpriseavtal med ARM Cortex-M-kunder har tecknats under det senaste året

Uppsala – 30 oktober, 2013 – I samband med den årliga utvecklarkonferensen ARM TechCon i
Kalifornien bekräftar IAR Systems idag att företaget är den ledande leverantören av utvecklingsverktyg
för processorer baserade på de populära ARM Cortex-M-kärnorna. Fler kunder än någonsin tidigare
väljer att arbeta med verktygsuppsättningen IAR Embedded Workbench och under det senaste året har
fler än hundra ARM Cortex-M-kunder valt att teckna enterpriseavtal. Många av dessa kunder väljer att
standardisera sin utveckling på IAR Systems verktyg, vilket ger dem unik flexibilitet och förenklad
licenshantering.

Bakom beslutet att använda IAR Systems verktyg ligger oftast den stora bredden i antalet stödda
processorer, tillsammans med verktygens praktiska funktioner och ledande prestanda. Förutom denna
solida teknologi erbjuder IAR Systems även professionell, global teknisk support och teknisk utbildning.
”Fler kunder än någonsin tidigare ser fördelarna med att standardisera sin ARM Cortex-M-utveckling på
våra verktyg”, kommenterar Stefan Skarin, VD på IAR Systems. ”Det här är något som syns tydligt i vår
tillväxt de senaste åren. Tack vare vårt samarbete med partners såsom Silicon Labs/Ember, Gainspan
och Microsemi dominerar vi även marknaden för ARM Cortex-M-baserade SoC:er (System-on-a-Chip).”

För att möta olika kunders behov finns IAR Embedded Workbench för ARM i flera olika paketeringar, för
ARM och ARM Cortex, för ARM Cortex-M, samt för ARM Cortex-M0. Läs mer på www.iar.com/ewarm.
### Ends

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart
Kit, I-jet, I-scope, 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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Om IAR Systems
IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för
programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av över 19 000 företag för att
programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik,
konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar
inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir
snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter
snabbare till sina marknader. IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

