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.

Velkommen til 2011
Indledningsvis et Godt Nytår til alle.

Nyttige
Links

På tværs af registrerede brugere på www.rfididk.dk, antallet af modtagere af
nyhedsbreve og medlemmer i LinkedIn gruppen ’RFID i Danmark’ er vi nu over

RFID i Danmark

100.

www.rfididk.dk

Vi ved alle sammen, at der er flere end 100 personer, der i Danmark interesserer

Tilmelding til dette

sig for RFID teknologi, så hermed en opfordring til at I hver især inviterer dem I

nyhedsbrev:

kender.
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Indholdet på hjemmesiden mangler fortsat og det er fordi vi, udover lidt fra det
europæiske RACE-netværk, endnu ikke har funding til aktiviteterne. Det skulle

Denne mail er sendt

meget gerne komme på plads her i 1. kvartal af det nye år.

til

Sponsorer er bestemt også velkomne – der er plads til et par logo’er mere på web
sitet.

Opdatering af www.rfididk.dk
Udover at vi har fået opdateret hjemmesiden med det nye logo, er der lagt nogle
arrangementer ind under ’aktiviteter’. Det ville være godt hvis vi kunne få alle
planlagte RFID aktiviteter ind i en fælles kalender, så vi ikke får 2 RFID seminarer
på samme dag, som vi gjorde den 2. december.
Mens vi venter på at få bygget vores danske case database op (med alle gode
eksempler på anvedelse af RFID hos virksomheder i Danmark), har vi fået adgang
til en ny database, som RACE-netværket har fået etableret. Via link på vores
hjemmeside kan I gå ind og se diverse europæiske eksempler – og formodentligt
hurtigt blive enig med mig i at der mangler input fra Danmark ! – hvem kommer først
?

Sæt ’X’ i kalenderen den 3. maj 2011
Den 3. maj er nu fastsat, som dagen for ’RFID i Danmark 2011’. Den årlige Event,
hvor det er intentionen at alle i det tematiske netværk mødes og tager en status på
hvor langt vi er kommet, præsenterer for hinanden, diskuterer, demonstrerer, indgår
aftaler, lærer hinanden at kende mv.
Ressourcer vil nok være begrænsende for hvor meget vi kan nå at få stablet på

benene på de næste fire måneder, men med over 100 personer til at give input og
deltage i planlægning skal vi ikke afvise noget på forhånd.
I kommer til at høre meget mere om dette. I første omgang skal I bare sikre at I ikke
får indgået andre aftaler den 3. maj 2011.

Tag med til RFID Journal Live i Orlando i April!
Sammen med AIM Danmark, DI ITEK og Prosign RFID arrangerer vi fælles tur til
årets internationalt, klart største og mest interessante RFID Event – RFID Journal
Live! I Orlando den 12.-14. april 2011.
Se invitationen her

Vigtige datoer til kalenderen
27. januar
RFID seminar hos Dansk Mode og Tekstil .... ( se www.rfididk.dk )
29.-31. marts
RACE-netværkets konference i Prag (program kommer snart)
12. – 14. april
RFID Journal Live! i Orlando (se ovenfor)
3. maj
RFID i Danmark 2011 (se ovenfor)
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.
Med håbet om et godt 2011 for udbredelse af RFID i Danmark.
Henrik Granau
RFID i Danmark
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