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Vi har omlagt udsendelsen af vores nyhedsmails fra
Ubivox til MailChimp - derfor det nye layout.
Forhåbentlig ser det fornuftigt ud for modtagerne :o)

Conference Web er
gået 'Live'
Så er vores Conference Web for den årlige RFID
konference gået i æteren.
Vi har i år et endnu stærkere hold af med-arrangører,
og det er en stor glæde allerede nu at kunne
præsentere Motorola Solutions, som årets
hovedsponsor for konferencen.
Endvidere har Teknologisk Institut påtaget sig, at
arrangere en introduktion til RFID, som en morgen-

Datoer til kalenderen
RFID i Danmark ordinær
generalforsamling og ERFA-gruppe
arrangement hos LEGO Systems A/S
19. marts 2014
RFID Journal Live 2014 i Orlando
8.-10. april 2014
RFID i Danmark 2014 Konference på
IT Universitetet i København 22. maj
2014

Om RFID i Danmark
RFID i Danmark er et tematisk
netværk, der har til formål at skabe
opmærksomhed om, og øge
udbredelsen af RFID-teknologierne i
Danmark.

session forud for konferencen. Dette vil sikre, at
også deltagere, der er nye indenfor RFID, har en
bedre chance for at kunne få alle de mange guldkorn
med hjem fra konferencen.
Vi er i fuld gang med at indgå aftaler om
præsentationer af en række spændende
internationale og nationale cases - mange, som I
aldrig har hørt om før!
Det bliver en fornøjelse igen at åbne dørene på IT
Universitetet den 22. maj i år.
Husk nu at reservere dagen i kalenderen, hvis du
ikke allerede har gjort det.
og husk så at følge med
på: http://www.rfididk2014.dk
Den 11. marts vil det meste af programmet være på
http://us3.campaign-archive1.com/?u=2f5002c7a7a4c966f720dd3a7&id=c9f739184f
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plads, og der vil blive åbnet for registrering.

Omlægning af
Websites
Efter gode erfaringer fra sidste års Conference Web,
der blev sat op og administreret i WordPress, har vi
besluttet også at omlægge www.rfididk.dk fra typo3
til WordPress. Ved denne omlægning flytter vi
samtidig administrationen fra Henrik til Anna,
hvilket bliver til alles fordel.
Dette betyder, at Henrik ikke har været så aktiv på at
få ajourført den eksisterende Website - beklager.
Den nye forventes at gå i æteren senest den 1. marts.

Henrik Granau
Stifter og administrator, RFID i Danmark

Forw ard til en ven
Afmeld nyhedsbrevet
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