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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.

Aktiviteter i ’RFID i Danmark’.
Efter en god lang og afslappende sommerferie er vi i gang igen. Der
synes ikke at have været nogle revolutionerende nyheder indenfor RFID
henover sommeren, men der er bestemt meget aktivitet og interesse
rundt omkring.
Vores erfa-grupper har 2 møder planlagt for efteråret. Næste møde er i
Århus den 4. oktober, hvor emnet er 'etablering af Business Case for
RFID og ROI'.
Det er stadig muligt at melde sig til erfa-grupperne. Pris for deltagelse i
2. halvår 2012 er kr. 3.200,- .
Udover erfa-gruppe møderne arbejder vi sammen med Danish Biometrics
på en fælles workshop om 'identifikation'. Vi vil tage udgangspunkt i en
konkret bruger case og have forskellige leverandører til at præsentere
hvordan de vil løse opgaven med deres respektive teknologier. Er der
nogen, der er interesseret i dette, hører Henrik@rfididk.dk meget gerne
fra jer.
Planlægningen af 'RFID i Danmark 2013' er også gået i gang og der
sigtes pt. imod endnu en 1-dags konference med en foreløbig dato til
kalenderen, der hedder: 23. maj 2013.

Apple’s iPhone-5 har ikke NFC!
Overraskende for NFC verdenen har Apple valgt ikke at implementere NFC
i deres iPhone-5;
apple-no-need-for-nfc-today
Listen over SmartPhones med NFC er ellers ved at være ganske
omfattende;
nfc-phones-list

Europæisk debat om RFID og ‘Waste issues’.
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EU Kommisionen opmuntrer til at deltage i debat om RFID og 'Waste
issues', der er et af interesseområderne på den Europæiske lovgivnings
scene mht. RFID & Internet of Things – følg og deltag i debatten her;
http://rfid-waste.ning.com/
Afsluttende rapport fra 'RFID and Waste' projektet kan hentes på RAND's
website her;
rand_report
Rapporten blev fremlagt og diskuteret på workshop den 11. juli.
Mødereferat fra workshoppen er ganske interessant læsning og kan
findes her;
RFIDandWasteWorkshopReport
Information om EU Kommisionens lovgivningsaktiviteter vedr. RFID og
Internet of Things kan i øvrigt følges på:
eu/information_society/policy/rfid

Præsentationsmulighed i Stockholm den 3.
oktober.
Vores svenske venner i RFID Nordic afholder et netværksmøde onsdag
den 3. oktober.
På mødet er der sat 20 minutter af til 'News from Denmark', men der er
endnu ingen taler.
Hvis nogen måtte være interesseret i at deltage i mødet og præsentere
(promovere sig selv og egen virksomhed) må I melde jer hurtigst muligt.
Agenda for mødet kan findes her;
RFID_NORDIC_netvaerksmoede_03-10-2012.pdf

Diverse internationale RFID nyheder.
SmartPhones erstatter nøgler
http://www.rfid-ready.com/201209113550/assa-abloy-launchesecosystem-for-replacing-keys-with-mobile-phones.html
Sverige fortsætter udrulningen af RFID for jernbanerne
http://feedproxy.google.com/~r/rfidnews/basic/~3/_hhfUQL9DjQ/swedencontinues-rfid-roll-out-for-railway-applications
Canada gets smart with waste management
http://feedproxy.google.com/~r/rfidnews/basic/~3/ulvEYImtXag/canadagets-smart-with-waste-managaement
Smart kaffebrygning på kontoret med RFID
http://feedproxy.google.com/~r/rfidnews/basic/~3/SGlLzB3SRCQ/officecoffee-brewing-made-smarter-with-rfid-technology

Vigtige datoer til kalenderen

RFID Nordic netværksmøde i Stockholm den 3. okt. 2012
RFID_NORDIC_netvaerksmoede_03-10-2012.pdf
RFID i Danmark erfa-gruppe arrangement i Århus den 4. okt 2012
http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/erfa-grupper/
RFID i Danmark erfa-gruppe arrangement i København 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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