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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 RFIDteknologien i Danmark.

Glædelig Jul og Godt Nytår.
Leverancerne af nyhedsbreve har været lidt ujævn her i 2. halvår af 2013, men årsagen har alene været travlhed – absolut ikke mangel på
vilje.
I løbet af 2013 er der flere og flere personer og organisationer, der har vist deres opbakning og støtte til RFID i Danmark netværket – som
deltagere af ERFA-grupper, som debattører i LinkedIn gruppen, som bestyrelsesmedlemmer, som medarrangører af konferencen osv. osv.
Vi tror at dette vil fortsætte og glæder os meget til at bringe dette momentum med ind i 2014.
Glædelig Jul og Godt Nytår.
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Hospitaler og det danske RFID-marked.
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Vi har før skrevet om den betydning hospitalerne kommer til at få for RFID-markedet i Danmark. Nu får vi dette bekræftet ved det første
rene RFID Hardware udbud fra Region Midtjylland.
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Udbuddet er på en rammeaftale, men omfatter i første omgang alene en implementering på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

nyhedsbrev:

med 2.150 UHF EPC Gen2 fastmonterede RFID Readers med tilhørende antenner og kabler. Hertil kommer forskellige typer UHF EPC Gen2
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Tags – label tags, hard tags, små, mellem og store, metal osv.
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Tag-delen af udbuddet er relativt traditionel, men det er første gang vi ser så stort et udbud på rent hardware til Reader-portalerne.
Udbuddet er på rene produktleverancer uden installation mv.

Denne mail er
sendt til

En række af verdens førende producenter af UHF EPC Gen2 Readers har ikke danske forhandlere og dem der primært har leveret denne
type produkter er ganske små danske virksomheder. Undtagelsen er Lyngsøe Systems, men de er rådgivere for Region Midtjylland og
derfor afskåret fra at kunne byde.
Forud for udbuddet blev der gennemført en præ-kvalifikation af leverandører og vi var meget spændt på at se hvem der blev udvalgt. Listen
af præ-kvalificerede leverandører til at byde på RFID Readers var ganske overraskende;
• COMM2IG ApS, DELFI Technologies A/S, KAR-MIL A/S, Motorola Solutions Danmark A/S og Siemens A/S
De præ-kvalificerede leverandører skal indgive deres bud senest den 17/12 2013 og til februar vil en af leverandørerne være udvalgt.
I øvrigt skal leverandørerne med deres bud levere et antal readere, antenner mv., der skal gennemgå tests hos Lyngsøe Systems.
Med tanke på alle regioner og hospitaler i Danmark (og den tilhørende mængde readers og tags), vil vi følge udbuddet nøje og forsøge at
videreformidle information til RFID i Danmark netværket.

Berendsen viste vejen på DI’s topmøde i Forum.
Dansk Industri afholder hvert år deres DI Topmøde, hvor erhvervsledere mødes med toppolitikere i et af DI godt arrangeret setup. I år blev
det afholdt med temaet "New Nordic Approach" og med særligt fokus på DI's eget produktivitetspanel.
I dette regi var det en udsøgt fornøjelse at opleve en flot live demonstration af "New Nordic Automation", hvor Berendsen og Jensen
Denmark viste hvordan de håndterer vasketøj – med RFID-styret automation - og villigt fortalte om gevinsten ved denne automatisering.
Fra RFID i Danmarks side var vi meget begejstrede for demonstrationen og håber at det for alvor kan få andre danske virksomheder til at
undersøge mulighederne i vores teknologier.

Planlægningen af RFID i Danmark 2014 Konferencen er begyndt.
Så kan vi meddele, at vi med sikkerhed i 2014 vil afholde den 4. udgave af vores årlige konference "RFID i Danmark 2014".
I år var vi 126 personer, der benyttede muligheden for at netværke på årets RFID konference, og det er vores mål at vi i 2014 når op på
150 deltagere.

Det er samtidig med glæde, at vi kan fortælle at konferencen igen i 2014 bliver afholdt på IT Universitetet i København og at vi allerede,
udover IT Universitetet, har tilsagn fra GS1 Danmark og InfinIT netværket om igen i 2014 at være medarrangører.
Planlægningen er i gang og måtte I have projekter, som I gerne vil præsentere, eller workshops I unne tænke jer at være med til at
arrangere – eller bare har gode ideer – så hører vi meget gerne fra jer.
Meget mere om konferencen efter Nytår.

Diverse internationale RFID nyheder.
Betalinger med NFC i Frankrig er på vej ud over rampen:
http://www.rfid-ready.com/201312098494/strategic-partnership-to-launch-nfc-payment-in-france.html
Applebee's monterer 100.000 Tablets med NFC i borde i restauranter:
http://www.businesswire.com/news/home/20131203005451/en/100000-Applebee%E2%80%99s-Tables-Tech-Treatment-DineEquity-Announces
Det svenske militær arbejder med RFID tags i uniformer (håber at de sørger for at tags ikke kan identificeres af eventuelle fjender – eks. i
mørke):
http://www.rfidjournal.com/articles/view?
11213&utm_medium=email&utm_source=rfid+journal&utm_campaign=3417456_GeneralNewsletter120513&dm_i=1JOI,218XC,9AOONC,7BS4N,1
Hvad med en NFC baseret adventskalender?
http://www.nfcworld.com/2013/12/04/327183/nokia-delivers-nfc-advent-calendars-uk-stores/
IBM promoverer nu også RFID-teknologiens muligheder til at reducere hospitalsinfektioner – via tvungen vask af hænder ...
http://www.extremetech.com/extreme/171639-ibm-tackles-mrsa-and-other-healthcare-infections-with-rfid-enforced-hand-washing-tech?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ziffdavis%2Fextremetech+%28Extremetech%29
NFC tags i sko i USA
http://www.nfcworld.com/2013/11/25/327047/us-department-stores-add-nfc-tags-shoes/
Et nyttigt formål - "RFID Solution That Keeps Beer Flowing":
http://www.rfidjournal.com/articles/view?11208/&utm_medium=newsfeed_rss
RFID anvendt til at fremme 'recycling":
http://www.rfidjournal.com/articles/view?11187/&utm_medium=newsfeed_rss
Ny Finsk variant af RTLS baseret på passiv RFID:
http://www.rfidjournal.com/articles/view?11179/&utm_medium=newsfeed_rss
Endnu en amerikansk Hospitals RTLS succes-historie :
http://www.rfidjournal.com/articles/view?
11109&utm_medium=email&utm_source=rfid+journal&utm_campaign=3244487_RFID+Journal+General+Newsletter--10-2413&dm_i=1JOI,1XJGN,9AOONC,6XPX4,1
RFID i bryst-implantater – hvad kunne man bruge det til ...
http://www.rfidjournal.com/articles/view?
11093&utm_medium=email&utm_source=rfid+journal&utm_campaign=3217908_RFID+Journal+General+Newsletter--10-1713&dm_i=1JOI,1WYYC,9AOONC,6VITY,1

Vigtige datoer til kalenderen
RFID i Danmark erfa-gruppe arrangement februar/marts 2014
RFID Journal Live 2014 i Orlando 8.-10. april 2014
RFID i Danmark 2014 Konference på IT Universitetet i København maj/juni 2014
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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