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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.

med det nye initiativ "Nordic RFID Center" i Business Park Struer.

Nyttige
Links

Især praktiske demonstrationer af RFID teknologien forventes at blive en helt unik

RFID i Danmark

oplevelse via udnyttelsen af faciliteterne i Business Park Struer.

www.rfididk.dk

Det foreløbige program for konferencen er netop lagt online og kan findes her

Tilmelding til dette

Konference ved åbningen af Nordic RFID Center i Struer.
Konference den 12.-13. oktober 2011 arrangeres af RFID i Danmark i samarbejde

nyhedsbrev:
Vi har bekræftelse om deltagelse og præsentation fra Gerry Weber (omtalt i RFID i
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Danmarks nyhedsbrev nr. 5 med henvisning til denne artikel.)

Nyhedsbrev

Endvidere kan vi for første gang i Danmark præsentere Patrick Sweeney, stifter og

Denne mail er sendt

CEO for ODIN Technologies, der med mere end 500 succesfulde RFID-

til

implementeringer må regnes for en af verdens absolut mest succesrige RFID
virksomheder. Patrick Sweeney er en excellent foredragsholder og er i øvrigt
forfatter til "RFID for dummies". ODIN Technologies har i de sidste par år arbejdet
meget på integration mellem RFID og sociale medier – se Mercedes Benz
eksemplet nedenfor.
Skulle du/I være interesseret i at udstille, være sponsor eller på anden måde yde
opbakning, er du/I velkommen til at kontakte undertegnede direkte.

Mercedes anvender RFID ved PGA Championship
Bl.a. med ODIN Technologies promovering ser vi flere nye anvendelser af RFIDteknologi. Et godt eksempel er integration med Facebook. Se eksempel her

Danske RFID cases.
RFID case database, som blev omtalt i seneste nyhedsbrev, lider under at der
fortsat ikke er funding er til projektet.
På http://www.rfididanmark.dk/cases/danske-cases/ er der dog kommet en
spændende ny case fra Danfoss Power Electronics.
Layout mv. bliver ikke pænere før der er funding, men har du/I en god case, der eks.
er beskrevet som Danfoss casen, så modtager vi meget gerne cases.

NFC-teknologi i Morgen-TV …
Vi vil se NFC-bølgen vælte ind over os i det kommende år, og i mange tilfælde vil

man ikke vide at NFC er ganske traditionel RFID. Det væsentlige nye netop nu er jo
at det er muligt at købe SmartPhones med indbyggede RFID readere;
http://go.tv2.dk/morgentv/id-43139685.html
Dette område bliver rigtigt stort i takt med at SmartPhones med NFC vinder
udbredelse.

RFID in Europe / RACE-netværket
RFID in Europe (RACE-netværket) har udsendt nyhedsbrev, der bl.a. giver
information om en planlagt konference i forbindelse med netværkets
generalforsamling den 20. oktober i Athen.
Nyhedsbrevet kan findes her
Ønsker du at deltage i Athen, bør du med det samme gå ind på netværkets
hjemmeside og melde dig/jer ind i netværket (jeg skal gerne være behjælpelig om
nødvendig). Herefter er deltagelse i aktiviteterne gratis – og det er vel at mærke
gratis at være medlem af netværket.
I nyhedsbrevet finder du også status på diverse projekter i netværket.

Vigtige datoer til kalenderen
HI Messen i Herning den 6.-9. september 2011:
IDTechEx RFID Europe 2011 den 27.-28. september 2011 i Cambridge:
RFID konference (med RFID i Danmark som medarrangør) den 12.-13. oktober
2011 i Struer
RFID Journal Live Europe den 18.-19. oktober 2011 i Amsterdam:
RFID in Europe General Assembly den 20. oktober i Athen
Mvh
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