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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.

RFID i Danmark aktiviteter
Konferencen ved åbningen af Nordic RFID Center i Struer kostede rigtig mange
timers arbejde fra sekretariatet, så vi beklager at der er gået lidt længe siden sidste
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nyhedsbrev og ikke mindst at hjemmesiden ikke er blevet ajourført.
RFID i Danmark
I 2012 er det nødvendigt at sekretariatet, der varetages af Granau IT, i et større

www.rfididk.dk

omfang får dækket sine omkostninger ved aktiviteterne, så i starten af det nye år vil
betalingsydelser blive introduceret.

Tilmelding til dette
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Vi har desværre fået afslag fra Forsknings og Innovationsstyrelsen på den i

RFID i Danmark

Nyhedsbrev nr. 13 omtalte ansøgning, hvorfor der ikke skal allokeres ressourcer til

Nyhedsbrev

dette projekt (med mindre der uventet findes anden funding).
Fokus bliver på 1) etableringen af erfa-grupper, 2) 'RFID i Danmark 2012!'

Denne mail er sendt

konferencen, der bliver flyttet til maj/juni og 3) udbygning af dansk case database

til

på hjemmesiden.
Baseret på konstruktiv dialog med mange interesserede, er modellen for erfagrupperne stort set på plads. Invitationer til deltagelse i erfa-grupperne vil blive
sendt ud umiddelbart efter Nytår.

Nye danske cases
RFID – nu også til RFID til sundhedsfremme!
RFID baseret Cykelscore projekt i Fredericia er en kreativ måde at anvende vores
teknologi på.
Læs mere om casen i pressemeddelelsen
Casen vil endvidere blive lagt ind i case databasen på vores hjemmeside.
DSB har aftalt et udviklingsprojekt for ny håndholdt billetkontrol (inkl. Rejsekort)
:
Læs mere her

RFID PIA og nyt værktøj fra GS1
Arbejdet på det europæiske niveau med Privacy Impact Assessment (PIA) for RFID,
der blev introduceret i EU Kommisionens henstilling fra maj 2009, fortsætter i regi af
CEN, CENELEC og ETSI – jf. standardisation Mandate 436 – og der er netop nu et
'call for experts' for de næste par års arbejde.
Parallelt med dette er der i Tyskland gennemført et mere pragmatisk arbejde, hvor
der bl.a. med medvirken fra GS1-D og AIM-D er blevet udarbejdet PIA-skabeloner
og Christian von Grone, der var en af vores hovedtalere i Struer, fortalte mig at de

vil publicere Gerry Weber's RFID PIA. Jeg har dog ikke set den endnu.
Senest har GS1 frigivet et excel-baseret værktøj for virksomheder, der gerne selv vil
udføre en RFID PIA.
Værktøjet kan gratis downloades fra GS1's hjemmeside

RFID in Europe / RACE-netværket
På netværkets generalforsamling den 10. november i Dublin var der, udover en
afrapportering fra de 9 WorkPackages, kun ét punkt på agendaen : "Sustainability"
– en model for et fremtidigt RFIDinEurope netværk.
Der var enstemmig opbakning til at skabe er selvstændig, levedygtig struktur til at
efterfølge RACE-netværket, når det formelt lukkes ved afslutningen af kontrakten
med EU Kommisionen den 29. februar 2012.
Efter lang intens debat blev en arbejdsgruppe nedsat, som midlertidig styregruppe
for den nye struktur.
Hvis nogen måtte være interesseret i at høre mere, er de velkomne til at kontakte
Henrik Granau der deltog i alle møderne i Dublin.

Internationale nyheder
Der findes en række internationale online RFID medier, som det kan være værd at
følge. Vi prøver her at bringe et uddrag af hvad der har været den sidste måned;
Great Wolf Lodge Combines Storytelling With RFID
The waterpark resort has deployed a game that employs tagged stuffed toy animals
to provide an interactive storytelling experience for children.
Canadian Investment Group RFID-Enables Shareholder Elections
Fonds de solidarit FTQ is using EPC tags and readers to automate the counting and
weighting of votes, to speed up the election process and eliminate the risk of errors.
RFID Tracks Gear for Australian Customs and Border Protection
The agency is using HF passive tags and readers at 22 offices and on numerous
vessels, to track the location and maintenance records for thousands of weapons
and pieces of equipment.
Treehouse Labs Unveils iPhone RFID System for Locating People and Things
The solution consists of application software, active tags and an RFID reader built
into a case that snaps onto the phone. In the future, the tags could be combined
with sensors to monitor such things as an athlete's concussion risk.
Fashion brand DAZZLE implements item-level RFID with UPM RFID inlays
Canada pushes forward with national livestock ID program
RFID Readers Installed at U.S.-Mexican Bridges to Help Ease Traffic Congestion
To better measure traffic flow, the Texas Transportation Institute and private R&D
organization Battelle have installed a system that reads government-issued passive
UHF tags attached to the windshields of northbound commercial traffic.
Biolog-id inks a deal to expand blood track and trace in U.S., EU

Colombian Retailer Crystal Vestimundo Plans Second Item-Level RFID Pilot
Results of its first three-month pilot showed a significant reduction in labor
associated with the shipping, receiving and inventorying of tagged apparel items;
now, the company is preparing to run a more ambitious in-store trial.

Vigtige datoer til kalenderen
RFID Journal Live i Orlando 3.-5. april 2012
WIMA NFC Conference i Monaco den 11.-13. april 2012
Euro ID messe i Berlin den 24.-26. april 2012
RFID i Danmark 2012 den 27. marts i maj/juni 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.

I ønskes alle en god jul og et godt nytår!
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RFID i Danmark
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