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RFID i Danmark Nyhedsbrev
RFID i Danmark er et tematisk netværk, der har til formål at skabe debat og
awareness om- samt vækst inden for RFID-teknologien i Danmark.

Vi har brug for dit input til vores prioritering!
Efter afviklingen af "RFID i Danmark 2011!" gennemførte vi en online evaluering
blandt konference-deltagerne og benyttede lejligheden til at spørge til hvilke

Nyttige
Links

områder deltagerne ønsker at RFID i Danmark skal fokusere på.
RFID i Danmark
Vi vil gerne gennemføre en tilsvarende survey blandt alle brugere af "RFID i

www.rfididk.dk

Danmark" og håber at du vil hjælpe med at bruge et par minutter til at udfylde
spørgeskemaet.

Tilmelding til dette
nyhedsbrev:

Du finder spørgeskemaet her (svar gerne med det samme – så glemmer du det ikke

RFID i Danmark

igen)

Nyhedsbrev

http://www.surveymonkey.com/s/RFIDIDK

Denne mail er sendt
til

På forhånd mange tak for hjælpen.

RFID i Danmark 2012.
Planlægningen af "RFID i Danmark 2012!" går i gang hen over sommeren, og alle
der kunne tænke sig at bidrage med at arrangere næste års konference er fortsat
meget velkommen til at kontakte mig.

RFID i danske biblioteker.
Dansk Standard har udgivet DS/INF 28560:2011 : RFID for biblioteker / RFID in
libraries, som dansk profilering af de nye internationale standarder for RFID i
biblioteker, og samtidig har Styrelsen for Bibliotek og Medier publiceret Råd & Vink
om anskaffelse af RFID i danske biblioteker.
Se nærmere på styrelsens hjemmeside
Råd & Vink om anskaffelse af RFID
DS/INF 28560:2011 : RFID for biblioteker / RFID in libraries.
Det fremgår tydeligt at der ligger praktiske erfaringer til grund og andre brancher vil
med fordel kunne læse med.

Google Wallet!
Den 26. maj var der lancering af et signifikant initiativ omkring "Google Wallet". Det
var ikke bare to nye Goggle produkter, men et initiativ der kommer til at ændre
verden !

Det er ikke "bare" nye software produkter fra Google; CitiGroup, MasterCard og en
lang række US baserede retailers er med.
NFC er RFID og SmartPhones med NFC kommer til at blive en markant driver for
udbredelsen af RFID.
Hvis I interesserer jer for dette område, kan jeg kun anbefale jer at finde et godt
tidspunkt at se hele videoen (der er ikke ret meget teknisk), selvom den varer 1 time
og 2 minutter !
De sidste 5 minutter (I kan starte på omkring 57:00) er en lille video med udtalelser
fra en række af detailhandlerne om hvordan og hvorfor det kommer til at ændre
"shopping experience".
God fornøjelse !
http://www.youtube.com/watch?v=am8t6iZ7up0&feature=player_embedded

Vigtige datoer til kalenderen
HI Messen i Herning den 6.-9. september 2011:
http://www.hi11.dk/Default.aspx?ID=3721
RFID Journal Live Europe den 18.-19. oktober 2011 i Amsterdam:
http://www.rfidjournalevents.com/europe/
IDTechEx RFID Europe 2011 den 27.-28. september 2011 i Cambridge:
http://www.idtechex.com/rfid-europe11/
ID World den 2.-4. november 2011 i Milano:
http://www.idworldonline.com/index.php?id=home
Kender I til andre RFID arrangementer, eller planlægger I selv at arrangere, høre vi
meget gerne fra Jer, så vi kan sætte det på vores hjemmeside.
Henrik Granau
RFID i Danmark
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