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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.

Gennembrud for RFID indenfor det danske
sygehusvæsen.
De kommende års investeringer i nye sygehuse rummer et stort
erhvervsmæssigt potentiale for nye sygehusløsninger. For at give danske
virksomheder de bedst mulige rammer for at udnytte dette potentiale
støtter Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation udvikling af nye
sygehusløsninger.
Partnerskabet, der er etableret af Fornyelsesfonden og de fem regioner,
råder over 100 mio. kr. i 2012-2013. Midlerne tildeles inden for områder,
hvor der vurderes at være særligt behov og potentiale for nye sundhedsog sygehusløsninger.
I den første runde blev der samlet tildelt 35 mio. kr. i støtte til 7 projekter,
hvoraf mindst 3 af projekterne inkluderer RFID-teknologi! (læs mere om
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projekterne på: http://www.fornyelsesfonden.dk/ ).

RFID i Danmark

’RFID i Danmark 2013’ konferencen den 30. maj
2013.

Denne mail er

'RFID i Danmark 2013' bliver torsdag den 30. maj 2013 og den bliver igen
afholdt på IT-Universitet i København.
IT-Universitetet bliver medarrangør og vi håber at vi kan få en gruppe
studerende til at medvirke – evt. med fremlæggelse af projekter med
RFID, som de har gennemført i løbet af foråret. Dette er endnu ikke aftalt,
men hvis nogle af netværkets deltagere har gode ideer til en opgave for
nogle studerende til gennemførsel i foråret, hører vi gerne om det.
Endvidere er InfinIT netværket igen medarrangør og der er et par andre vi
taler med i øjeblikket.
Det er bestemt meningen at konferencen igen skal være samlingssted
for alle, der interesserer sig for RFID-teknologi i Danmark, men vi vil gøre
meget for at tiltrække andre til relevante branchespecifikke
præsentationer med mulighed for også at besøge udstillingen.
Har du ideer til emner eller spændende præsentationer, eller vil du i
øvrigt gerne bidrage til at gøre konferencen til en succes, hører
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sendt til

Henrik@rfididk.dk meget gerne fra dig!

RFID in Europe.
RACE-netværkets fortsættelse, RFID in Europe, har sat gang i en række
aktiviteter, hvoraf vi opfordres til at deltage i to af dem;
RF identification Future Outlook
Med Trevor Peirce som initiativtager og koordinator vil vi i fællesskab
udarbejde en rapport, der kan medvirke til at skabe en større forståelse
for RFID-teknologiens udvikling teknologisk, applikationsmæssigt og mht.
standardisering og offentlig regulering.
Initiativet er beskrevet i en 'flyer', som du finder her:
RFID_in_Europe_-_RF_identification_future_outlook_-_Project_Flyer.pdf
Processen sker under et relativt presset tidsforløb, så hvis du/I har lyst til
at bidrage med input er det med hurtigst muligt at tage kontakt enten
direkte til Trevor Peirce (kontaktinfo i ovennævnte flyer) eller til
Henrik@rfididk.dk .
Nyt europæ isk RFID Survey
Is RFID technology on your industry's priority list? Do your competitors
gain advantage and save costs by investing in automatic identification?
What is the current market status and investment interest?
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.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
pli=1&formkey=dDVOZ3h6QWUzeVJvb2otZ0xXNnhaU1E6MA#gid=0
For a detailed report of the survey results, please send an e-mail to:
rfidineurope@gmail.com

EU Kommisionen arbejder videre med RFIDhenstillingen.
Selvom vores danske ministerier tilsyneladende har besluttet sig for at
ingen skal være ansvarlig for EU Kommisionen's henstilling vedr. RFID (!)
så arbejder EU Kommisionen videre.
På basis af et generelt skuffende input fra de enkelte lande efter de
første par år med EU
Kommisionens henstilling genneføres nu supplerende aktiviteter;
1. et antal europæiske 'RFID eksperter' (herunder Henrik) er blevet
dybde-interview'et om holdninger til henstillingen, til effekten (eller
især manglende effekt), årsags-virkning sammenhænge, behov for
strammere regulering og vurdering af konkrete forslag. Interview's
samles og der udarbejdes en rapport til EU Kommisionen.

2. EU Kommisionens Joint Research Centre (JRC) skal udarbejde en
rapport for DG Connect (den afdeling i EU Kommisionen, der er
ansvarlig for den Digitale Agenda), om 'deactivation at the POS in
the retail sector: implementation, and discussion on the Best
Available Techniques'. Rapporten skal være færdig inden Nytår. Også
her bliver Henrik interview'et, men herudover kan alle interesserede
udfylde et 'questionaire', der kan findes her:
RFID_deactivation_techniques_JRC_QUESTIONNAIRE.pdf

RFID Journal Live 2013 i Orlando.
I 2013 afholdes 'RFID Journal Live' igen i Orlando, Florida, i dagene 30/4 –
2/5 2013.
Vi overvejer at arrangere en fælles tur til konferencen og er derfor
interesseret i at høre nærmere fra de af jer, der måtte overveje (og kan
få tid og råd(!) til ....) at deltage.
Vi vil i hvert fald opnå 20% discount på Conference Fee ved at købe som
gruppe.
'Early Bird' priserne gælder til 15. februar 2013, så der er stadig god tid.
Kontakt Henrik@rfididk.dk hvis du er interesseret.

Diverse internationale RFID nyheder.
NFC app tracks staff and assets with Android phones:
http://www.nfcworld.com/2012/11/16/321179/nfc-app-tracks-staff-andassets-with-android-phones/
Project Ingeborg Uses RFID to Bring Free Books to the Masses
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/10103/1/1/
1,500 French restaurants get NFC customer review stickers
http://www.nfcworld.com/2012/11/14/321106/1500-french-restaurantsget-nfc-customer-review-stickers/
Norwegian Recycler Tracks Empty Cans and Bottles
http://www.rfidjournal.com/article/view/10022
Airbus Expands RFID Part Marking Across All of Its Aircraft Families
http://www.rfidjournal.com/article/view/10116/
Airbus sets to tag seats and vests from 2013
http://feedproxy.google.com/~r/rfidnews/basic/~3/05xFpS54yQ8/airbussets-to-tag-seats-and-vests-from-2013
Keeping an Eye on Cerebral Pressure with RFID
http://www.rfid-ready.com/201211123606/keeping-an-eye-on-cerebralpressure-with-rfid.html

Vigtige datoer til kalenderen
RFID i Danmark erfa-gruppe arrangement i Charlottenlund januar 2013
RFID Journal Live 2013 i Orlando, Florida den 30/4-2/5 2013
RFID i Danmark 2013 konference på IT Universitetet den 30/5 2013
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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