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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.

1. version af konference-brochuren ligger nu on-line.
Nu er program med talere, sponsorer, udstillere, annoncører og medarrangører
samlet i en konference-brochure, der kan ses og hentes på /rfid-i-danmark-2012/ .
Brochuren vil blive opdateret med eventuelle ændringer og vil så blive printet til

Nyttige
Links
RFID i Danmark
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udlevering på selve konferencen.
RFID i Danmark er

Publicering af 5 danske dokumenter vedr. RFID.
Ansvaret for den nationale opfølgning på EU Kommisionens RFID
Recommendations til medlemslandene lå hos den nu nedlagte IT & Telestyrelse.
Udover at IT & Telestyrelsen var medarrangør på RFID i Danmark 2011
konferencen, fik styrelsen med assistance fra Henrik B. Granau udarbejdet 5 danske
dokumenter. Dokumenterne havde til formål at udbrede kendskabet til RFID
teknologien, til privacy-hensyn ved RFID samt til EU Kommisionens henstillinger

en forening.
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vedrørende RFID.

Nyhedsbrev

Det var planen at dokumenterne skulle have været publiceret på IT & Telestyrelsens

Denne mail er sendt

hjemmeside, hvorefter RFID i Danmark efter publiceringen også måtte lægge dem
på vores hjemmeside.
Det er nu besluttet at dokumenterne alene bliver publiceret på RFID i Danmark's
hjemmeside, hvilket netop er sket.
De 5 dokumenter;
• EU Kommisionens RFID henstilling
• Resume af EU rammemodel for RFID PIA
• Oplysning om privatlivsimplikationsanalyse _PIA_ for RFID
• Oplysning om potentielle fordele og risici ved RFID
• To cases med anvendelse af RFID
kan findes på: http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/publicerede-dokumenter/
Spørgsmål og kommentarer vedrørende dokumenterne kan rettes til
henrik.granau@granauit.dk.

Kommercialiseringscamp: Fremtidens nye RFID løsninger
Aalborg Universitet åbner nu dørene for en tværfaglig KommercialiseringsCamp,
hvor der sættes fokus på "Fremtidens nye RFID løsninger".
En KommercialiseringsCamp er en styret proces, hvor der er fokus på

til

idégenerering inden for et specifikt område. Der arbejdes med kreativitet og
innovation på nye måder, og Campen er kendetegnet ved et meget højt
energiniveau, bl.a. stimuleret gennem 3D cases og energizers (aktive øvelser).
Kommercialiseringscamp'en afholdes fredag den 1. juni 2012
Læs mere i programmet

Reminder om europæisk Survey!
Vores europæiske venner har revideret deres følgetekst, så den får I her som en lille
reminder;
What is the current status of RFID adoption in Europe?
Do your competitors invest in RFID technology?
What benefits or barriers do they see?
If you want to find answers to these questions, you can participate to the
following survey conducted by the RFID in Europe Network. Just click on the
link below and complete the respective questionnaire. This is expected to take
you 8-10 minutes and at the end you will be able to see a summary of all the
responses.
Deltag i survey; /Survey spreadsheet
Resultaterne af dette survey vil blive præsenteret på RFID i Danmark 2012
konferencen den 22. maj.

Vigtige datoer til kalenderen
RFID & RTLS in Healthcare Workshop i Bella Center den 7. Maj 2012
RFID i Danmark 2012 den 22. maj 2012.
RFID i Danmark erfa-gruppe møde den 22. maj 2012.
RFID in Europe Seminar i Leuven 23.-24. Maj 2012
Kommercialiseringscamp: Fremtidens nye RFID løsninger på Aalborg Universitet
den 1. juni 2012
Program

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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