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Produktnyheter 

Datum: 4 december 2014 

IAR Systems släpper 2015 års kursschema för 

utbildningsprogrammet IAR Academy 

 

Uppsala, Sverige – 4 december 2014 – IAR Systems meddelar idag att 2015 års kurschema för IAR 

Academy i Europa nu finns tillgängligt. IAR Academy är företagets populära utbildningsprogram som 

riktar sig till såväl nya som erfarna utvecklare och användare av IAR Embedded Workbench. 

 

I över 30 år har IAR Systems utvecklat utvecklingsverktyg för programmering av processorer i inbyggda 

system och därmed skaffat sig en enorm kunskap inom C-programmering och felsökning. IAR Academy 

startades i februari 2013 för att kunna sprida denna expertkunskap till 

utvecklare. Genom att kombinera sitt erbjudande med ett globalt 

utbildningsprogram erbjuder IAR Systems sina kunder en komplett 

utvecklingslösning. Det kraftfulla utvecklingsverktyget IAR Embedded 

Workbench har marknadens bredaste stöd för processorarkitekturer 

och omfattande teknisk support finns tillgänglig över hela världen. 

Detta unika erbjudande ger IAR Systems kunder tillgång till allt som 

de behöver för att förbättra sin effektivitet, förkorta utvecklingstiden 

och minska sina kostnader. 

 

Nu finns 2015 års kurschema för Europa ute: 

 

Datum Kurs Plats 

18-19 mar Efficient programming & Advanced debugging Munchen, Tyskland 

24 mar Getting started with IAR Embedded Workbench Uppsala, Sverige 

25-26 mar Efficient programming & Advanced debugging Uppsala, Sverige 

15-16 apr Efficient programming & Advanced debugging Dortmund, Tyskland 

22-23 apr Efficient programming & Advanced debugging Helsingfors, Finland 

20-21 maj Efficient programming & Advanced debugging Stuttgart, Tyskland 

16-17 jun Efficient programming & Advanced debugging Zug, Schweiz 

22-23 jul Efficient programming & Advanced debugging Munchen, Tyskland 

16-17 sep Efficient programming & Advanced debugging Uppsala, Sverige 
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IAR Academy innefattar för närvarande endagarskursen Getting started with IAR Embedded Workbench 

för nybörjare inom programmering av inbyggda system samt tvådagarskursen Efficient programming 

och Advanced debugging för erfarna utvecklare. Alla kurser erbjuder en kombination av expertledda 

föreläsningar och praktiska övningar. Förutom de schemalagda kurserna finns möjlighet till 

kundanpassade kurser. 

 

Detaljer om IAR Academy finns på www.iar.com/academy. 

 

### 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-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 products names are trademarks of their 

respective owners. 

IAR Systems Contact 

Stefan Skarin, CEO, IAR Systems 

Tel: +46 18 16 78 00 E-mail: stefan.skarin@iar.com 

 

About IAR Systems 

IAR Systems provides developers of embedded systems with world-leading software tools for 

developing competitive products based on 8-, 16-, and 32-bit processors. Established in Sweden in 

1983, the company has over 46,000 customers globally, 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. 
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