Se dette nyhedsbrev i en browser

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.

samlede RFID event nogensinde i Skandinavien – og alt gik stort set som planlagt.

Nyttige
Links

140 personer deltog fordelt over de to dage. Der var 11 udstillere på udstillingen og

RFID i Danmark

de 31 præsentationer gav en god indsigt i hvor langt mange allerede er kommet

www.rfididk.dk

Konference ved åbningen af Nordic RFID Center i Struer.
Konferencen den 12.-13. oktober 2011 i Business Park Struer var nok det største

med deres anvendelse af RFID teknologi.
Tilmelding til dette
De to keynote speakere, Patrick Sweeney II fra ODIN og Christian von Grone fra

nyhedsbrev:

Gerry Weber, levede til fulde op til vores forventninger og de synes også begge at

RFID i Danmark

det havde været en fornøjelse at deltage ved indvielsen af Nordic RFID Center i

Nyhedsbrev

Struer.
Denne mail er sendt
Præsentationerne er netop her i weekenden blevet lagt online på
www.nordicRFIDcenter.dk
Samarbejdet imellem Nordic RFID Center og RFID i Danmark har forløbet rigtigt
godt og der er enighed i mellem parterne om at fortsætte og udbygge samarbejdet i
fremtiden.

ERFA-grupper i RFID i Danmark.
I undersøgelsen, der blev gennemført i forlængelse af konferencen i maj, var der en
udbredt interesse for at RFID i Danmark skulle fokusere på at få styrket
mulighederne for erfaringsudveksling – især med andre virksomheder, der har
praktiske erfaringer indenfor ens eget interesseområde.
Vi benyttede derfor lejligheden i Struer til at bede deltagerne om at markere i hvilke
af 7 forskellige områder deltageren ønskede at deltage i erfaringsudveksling.
Resultatet af dette blev:
Logistik (32 interesserede)
Sporbarhed (32 interesserede)
Healthcare (23 interesserede)
Produktion (18 interesserede)
Retur-emballage (13 interesserede)
Event og oplevelse (13 interesserede)
Detailhandel 11 (interesserede)
Inden for de kommende måneder vil vi derfor forsøge at drive – i hvert fald de
øverste 4 grupper – i gang, men succes'en kommer til at afhænge meget af om der
for hver af grupperne findes en 'ildsjæl', der sammen med Henrik Granau vil lægge

til

energi i at løbe aktiviteterne i gang.
Møder, seminarer, arrangementer, virksomhedsbesøg, studieture mv. må kunne
gennemføres sammen med andre relevante interesseorganisationer.
Interesserede, der ikke deltog i konferencen i Struer, men gerne vil deltage aktivt i
en af de ovennævnte grupper er meget velkomne til at sende en email direkte til
henrik@rfididk.dk – og gerne med en 'ildsjæl'-markering.

Container Centralen
Udover at vi igen i Struer havde den glæde at en veloplagt Adm. Direktør Tonny
Gravesen præsenterede Container Centralens case, har CC igen fået god omtale i
amerikanske RFID Journal. De bragte den 20 oktober under overskriften "Container
Centralen Says RFID Provides 'Substantial' Cost Savings" endnu en artikel om CC.
Godt gået !

RFID in Europe / RACE-netværket
I seneste nyhedsbrev var der information om en planlagt konference i forbindelse
med RACE-netværkets generalforsamling den 20. oktober i Athen. Pga.
generalstrejken i Grækenland blev arrangementet aflyst og netværkets
generalforsamling er flyttet til den 10. november i Dublin. Jeg deltager i Dublin.
Ønsker du at deltage i Dublin, 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.
Netværkets WP5 har pt. guidelines vedr. skiltning med et fælles europæisk RFID
emblem til kommentering. Jeg har sendt materialet til en 'special interest group' i
RFID i Danmark - hvis andre måtte være interesseret i at modtage materialet og
eventuelt kommentere (det skal være inden udgangen af oktober), så send en
email til henrik@rfididk.dk.

RFID arrangement i Stockholm den 6. oktober
RFID Nordic havde inviteret og jeg deltog i deres arrangement, hvor "The Golden
Tag Award" blev uddelt. Der var 30-35 deltagere og vi hørte bl.a. om spændende
aktiviteter i Finland, hvor den lokale GS1 har taget initiativ til aktiviteter, som jeg tror
at vi kan benytte i vores kommende ERFA-grupper. "The Golden Tag Award" tilfaldt
JernVägerne for overbevisende pilotprojekter med UHF Gen2 tags på togvogne og
deres arbejde med at få indført en ny europæisk standard indenfor området.

Ansøgning om tilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens
åbne midler.
RFID i Danmark har sammen med Aalborg Universitet, DTU, AIM Danmark og
Design Skolen indsendt ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen i håb om
at få støtte til et nyt projekt.
Projektet er et innovationsprojekt, hvor det er hensigten at en lang række
virksomheder og organisationer skal deltage. Fokus vil være på brugerdreven
innovation, og dermed metoder og retningslinier, i anvendelse af Smart Devices
(bl.a. med RFID) – ikke mindst i produkt- og løsningsudvikling.

Alle RFID i Danmarks medlemmer vil blive inviteret til at deltage i aktiviteterne, hvis
vi får økonomisk mulighed for at gennemføre projektet. Vi forventer svar på vores
ansøgning om en måneds tid.

Vigtige datoer til kalenderen
RFID in Europe General Assembly den 10. november i Dublin
ID World den 2.-4. november 2011 i Milano:
RFID i Danmark 2012 den 27. marts 2012.
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.
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