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IAR Systems lanserar C-STAT för Atmel AVR 

Med den nya versionen av IAR Embedded Workbench för Atmel 8-bitarprocessorer AVR 
fortsätter IAR Systems att bredda sitt världsledande erbjudande 

Uppsala, Sverige – 3 juni 2015 – IAR Systems senaste version av det världsledande 

utvecklingsverktyget IAR Embedded Workbench för AVR utökar möjligheterna till statisk kodanalys samt 

analys av stackanvändning. Den nya versionen innehåller stöd för IAR Systems andra egna 

tilläggsprodukt, C-STAT, som medför att utvecklare kan säkerställa såväl kodens kvalitet på ett tidigt 

stadium i utvecklingsprocessen som efterlevnad av regler och kodningsstandarder. 

 

”Den nya funktionaliteten som den senaste versionen av IAR Embedded Workbench för AVR erbjuder 

skapar stora fördelar för våra kunder”, säger Steve Pancoast, VP SW Development, Tools & 

Applications, Atmel Corporation. ”Med de nya analysmöjligheterna kan utvecklare förbättra sin kods 

kvalitet samtidigt som deras utvecklingsprocess effektiviseras. Genom vårt nära samarbete med IAR 

Systems får våra kunder tillgång till världsledande utvecklingsverktyg för samtliga AVR-processorer och 

ARM-baserade processorer från Atmel.” 

 
“Genom lanseringen av denna nya version av IAR Embedded Workbench för AVR fortsätter vi att bygga 

det bredaste erbjudandet på marknaden. C-STAT har rönt stora framgångar på marknaden och vi ser 

en fortsatt stor efterfrågan bland våra kunder”, säger Mats Ullström, operativ chef, IAR Systems. 

 

För mer teknisk information om IAR Embedded Workbench för AVR, besök www.iar.com/iar-embedded-

workbench/atmel/avr/. 

 

 
### Ends 

 
Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, C-RUN, C-STAT, 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. 
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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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