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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 2012" konferencen den 22. maj
betegnes som en succes
Der var 101 på deltagerlisten og antallet af udstillere (21) var mere end
dobbelt så mange som sidste år. Hvis du ikke allerede har set
brochuren, der blev rigtig flot i år, ligger den stadig på hjemmesiden.
Vi gennemfører en webbaseret Survey blandt deltagerne og resultatet
får I i næste nummer af nyhedsbrevet. Helt generelt er alle dog tilfredse
og over 85% er meget tilfredse med konferencen. Alle vil anbefale andre
at deltage og konferencen betegnes generelt som en succes.
Udstillingen kan ikke gengives – den skulle opleves. Dette er samtidig en
opfordring til alle om at deltage til næste år!
Præsentationerne ligger med nogle få undtagelser tilgængelige på
hjemmesiden:
http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/rfid-i-danmark-2012/
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Fra RFID til "Internet of Things".
Mens vi venter på EU Kommisionens sammenfattende konklusioner på
deres "RFID Recommendations" er de midler EU tidligere havde afsat til
RFID, nu lagt ind under Research & Development Funding for Internet
of Things (IoT).
I kan læse mere om "RFID Recommendations" på:
http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/publicerede-dokumenter/

På den 2. europæiske IoT konference, der blev afholdt 18.-21. juni i
Venedig, blev den strategiske Research Agenda fremlagt og der var
demonstrationer fra rækken af EU støttede IoT projekter.
De knap 200 deltagere på konferencen var primært fra uddannelses- og
forskermiljøer, men EU's policy makers var også godt repræsenteret.
Det var markant at Asien – især Sydkorea, Kina og Japan – er meget
længere fremme end Europa mens USA først nu er begyndt at

sendt til

interessere sig for IoT.
Der er et behov for at danske virksomheder begynder at intensivere
udviklingen imod IoT – og hvilket ministerium har mon ansvaret for at
fremme IoT i Danmark?

PhD afhandling på Aalborg Universitet den 15. juni
Fredag den 15.06.2012 forsvarede Valinka Suenson sin PhD afhandling
på AAU.
Afhandlingen er resultatet af et PhD-stipendium ved Institut for
Arkitektur, Design og Medieteknologi, AAU.
Det interessante er at Valinka Suenson har anvendt RFID til at spore
mennesker og derigennem deres sociale aktiviteter i danske kulturhuse.
Som eksempel på hvad man også kan anvende RFID til, er afhandlingen
er lagt ind i vores danske case-database:
http://www.rfididanmark.dk/cases/danske-cases/

Vigtige datoer til kalenderen
RFID i Danmark erfa-gruppe arrangement i Århus sep-okt 2012
http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/erfa-grupper/
RFID i Danmark erfa-gruppe arrangement i København okt-nov 2012
http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/erfa-grupper/
RFID Journal Live i Oslo den 24.-25. oktober 2012
http://www.rfidjournalevents.com/europe/
RFID Journal Live i London den 30. oktober 2012
http://www.rfidjournalevents.com/europe/
Kender I til andre RFID arrangementer, eller planlægger I selv at
arrangere, hører vi meget gerne fra Jer, så vi kan sætte det på vores
hjemmeside.
Henrik Granau
RFID i Danmark
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