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Produktnyheter 

Datum: 25 april 2014 

IAR Systems uppdaterar sina världsledande 

utvecklingsverktyg för Renesas RX 

Uppsala, Sverige – 25 april 2014 – IAR Systems är idag stolta att släppa en ny version av sina populära 

utvecklingsverktyg för Renesas RX-processorer. Den nya versionen av IAR Embedded Workbench för 

RX innehåller många nya funktioner, inklusive analys av så kallad stack usage, som gör att de 

världsledande verktygen för utveckling av RX-baserade applikationer nu är ännu mer kraftfulla. 

 

”Stack är en viktig del i ett inbyggt system och om det används på fel sätt så kan det skada ditt system”, 

säger Micael Borgefeldt, produktansvarig för IAR Embedded Workbench för RX på IAR Systems. ”Tack 

vare funktionalitet för att analysera stackanvändningen i IAR Embedded Workbench för RX gör vi det 

möjligt för utvecklare att ytterligare förstärka systemstabilitet i sina RX-baserade system.” 

 

IAR Systems utvecklingsverktyg erbjuder marknadens bredaste stöd för Renesasprocessorer och IAR 

Embedded Workbench för RX finns i flera varianter för att passa olika kundbehov. Mer information finns 

på www.iar.com/ewrx. 

 

### Ends 

 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, C-RUN, visualSTATE, Focus on Your Code, IAR 

KickStart Kit, IAR Experiment!, I-jet, I-scope, IAR Academy, IAR, and the logotype of IAR Systems are trademarks or 

registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products names are trademarks of their respective 

owners. 

Kontaktperson IAR Systems 

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB 

E-post: stefan.skarin@iar.com 

 

About IAR Systems 

IAR Systems grundades 1983 och är världens ledande oberoende leverantör av programvara för 

programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att 

utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik,  
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medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av  

partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat  

på NASDAQ OMX Stockholm, Small cap. För mer information, besök www.iar.com. 

http://www.iar.com/

