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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.

af de 31, der er tilmeldt til erfa-grupperne, var vi 14, som deltog i det første møde.

Nyttige
Links

Vi er så heldige at Jan Zneider, der for nyligt blev pensioneret fra DI ITEK, har

RFID i Danmark

Erfa-grupperne i RFID i Danmark fik en god start
Den 20. marts 2012 holdt vi kick-off møde for erfa-grupperne hos Alectia i Virum. Ud

indvilliget i at hjælpe RFID i Danmarks sekretariat med at drive erfa-grupperne på et

www.rfididk.dk

professionelt niveau. Jan Zneider har mange års erfaringer med erfa-grupper og
deltog på kick-off mødet, hvor han 'satte scenen' og var aktivt medvirkende til at alle

RFID i Danmark er

deltagere kom med i udvekslingen af erfaringer.

en forening.
Meld dig ind her:

Erfa-grupperne er den 'professionelle' del af RFID i Danmark. I 2012 er prisen for

Bliv medlem i RFID i

deltagelse i erfa-grupperne på kr. 1.600 ekskl. moms per kvartal.

Danmark

På kick-off mødet besluttede vi i 2012 at køre med en samlet erfa-gruppe, hvor der

Tilmelding til dette

så i god tid i forvejen udmeldes datoer og temaer for hvert møde. I takt med at der

nyhedsbrev:

opnås tilslutning til snævrere områder, vil vi så etablere undergrupper.
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’RFID i Danmark 2012’ konferencen bliver også i år holdt på
IT Universitetet
Vi er meget glade for at kunne fortælle at udover DI ITEK, AIM Danmark og RFID in
Europe er årets konferencepartnere InfinIT-netværket (www.infinit.dk), IT
Universitetet (www.itu.dk) og GS1 Denmark (www.gs1.dk).
Vi arbejder fortsat på at få endeligt tilsagn fra en række spændende
indlægsholdere, men I vil kunne følge med i listen over bekræftede præsentationer
på http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/rfid-i-danmark-2012/
Samme sted er der også åbnet for tilmelding og i takt med at vi indgår aftaler med
sponsorer og udstillere vil konferencens website også blive opdateret.
Bemærk at der i år er belønning for tidlig tilmelding (før 30. april) og at medlemmer
af foreningen RFID i Danmark, der deltager på konferencen reelt får betalt årets
kontingent på 300 kr.

RACE-netværket er nu afløst af ’RFID in Europe’ med kickoff 23.-24. maj
Det nye europæiske netværk holder sit første arrangement i Leuven i dagene
umiddelbart efter vores årlige konference.
I RACE-netværket var strukturen fastlagt i samarbejde med EU Kommisionen,

Denne mail er sendt
til

således at 24 kontraktuelle partnere (heriblandt RFID i Danmark) havde
underskrevet aftalen med EU Kommisionen mens øvrige medlemmer var
associerede. Hvordan bliver strukturen i det fremadrettede netværk?
På seminaret gennemføres endvidere tre workshops: 'Business Development', 'PIA'
og 'Academic'. Se programmet på : http://www.rfidineurope.eu/node/180.
Hvis nogen har lyst til at deltage skal I være velkommen til at kontakte Henrik
Granau.

Internationale RFID nyheder
New gun design uses RFID to boost safety:
http://www.smartplanet.com/blog/design-architecture/new-gun-design-uses-rfid-toboost-safety/4662
Post Danmark Boosts Mail-Collection Efficiency :
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/9257
og den kan I komme og høre præsenteret på RFID i Danmark 2012 den 22. maj !
Connecticut approves bill on RFID motor vehicle registration
http://www.thenewspaper.com/news/37/3743.asp
Mygrant Glass Uses RFID for Delivery Confirmation
The automotive glass wholesaler is utilizing IDBlue's UHF RFID readers to
interrogate tags at close range, and to transmit read data to an iPad via a Bluetooth
connection.
http://www.rfidjournal.com/article/view/9334/

Vigtige datoer til kalenderen
RFID Journal Live i Orlando 3.-5. april 2012
WIMA NFC Conference i Monaco den 11.-13. april 2012
RFID Nordic netværksmøde i Stockholm 11. april 2012
(RFID i Danmark præsenterer ved Henrik Granau)
Euro ID messe i Berlin den 24.-26. april 2012
RFID i Danmark 2012 den 22. maj 2012.
RFID in Europe Seminar i Leuven 23.-24. Maj 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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