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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.

Godt Nytår!
Langt de fleste mindre og mellemstore virksomheder har fortsat ikke hørt om RFID
og hvis de har, så har de fået en opfattelse af at teknologien er for dyr og at der
børnesygdomme ved teknologien.
Hvis alle danske virksomheder – offentlige og private – får kendskab til de mange
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succeshistorier der er med RFID, tror vi på at dette kan give et generelt løft til dansk
erhvervsliv, samtidig med at der vil være mulighed for at opbygge en ny dansk
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eksportsucces indenfor intelligent anvendelse af RFID-teknologi.
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Aktiviteterne i RFID i Danmark har i de første 12 måneder omfattet 14 nyhedsbreve
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(der nu har små 200 modtagere), og hjemmesiden www.rfididanmark.dk, der netop
er blevet ajourført (det var desværre meget tiltrængt) rundede i december besøg nr.
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Siden juni er der etableret en 'Case database' på hjemmesiden, men der er stadig
kun to cases, da det endnu ikke er lykkedes at skaffe økonomisk støtte til aktiviteten.
Her ved starten af 2012 er der fuld fart over 'RFID i Danmark' netværket – se nye
initiativer nedenfor.
2012 bliver et godt "RFID år" med fremgang på alle områder i Danmark.
SmartCards og NFC vil nok have de største vækstrater, men også aktiv teknologi og
tagging af enkeltvarer kommer til at gå stærkere.
I ønskes alle et Godt Nytår.

Åbent for deltagelse i erfa-grupper i RFID i Danmark
Baseret på konstruktiv dialog med mange interesserede, er modellen for erfagrupperne nu på plads og invitation til deltagelse i erfa-grupperne ligger klar på
den netop opdaterede hjemmeside.
Der var på indikationerne fra konferencen i Struer mellem 12 og 34 interesserede
på de enkelte områder og med efterfølgende meldinger fra andre i netværket er der
mere end 20 interessemarkeringer på alle områder. Dette inkluderer dog også
dem, der måske ikke vil/kan betale for deltagelse.
Vi samler derfor 'tilmeldinger' ind, indtil der er nok til at starte en gruppe. Herefter
etableres gruppen og deltagerne skal på dette tidspunkt bekræfte tilmelding før den
er bindende.
Vi håber at mange fortsat vil være interesseret og ser frem til at melde tilbage
om etableringen af grupperne.

Du kan nu blive medlem i foreningen ’RFID i Danmark’
Det tematiske netværk er juridisk set en forening og du har nu mulighed for at
melde dig ind i foreningen via hjemmesiden.

’RFID i Danmark 2012’ konferencen begynder at tage form
Det årlige højdepunkt for det tematiske netværk er afholdelse af vores egen
konference.
Datoen for konferencen ligger endnu ikke fast, da der ikke er truffet aftale om lokaler
endnu. Vi har en præference for IT-Universitetet, da det fungerede rigtigt godt til
vores formål sidste år, men det er en udfordring rent økonomisk. Arbejdstesen er pt.
at det bliver i den sidste uge af maj eller i den første uge af juni.
Hvor temaet i 2011 var "RFID technology now and towards an Internet of Things" vil
temaet i 2012 være "RFID/NFC and Smart Identification".
Du kan læse lidt mere i den invitation, som jeg benytter til at kommunikere med de
internationale key-note speakers, jeg håber at lokke til Danmark til vores
konference:
Ideer og kommentarer modtages naturligvis meget gerne.

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 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.
Henrik Granau
RFID i Danmark
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