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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.

Container Centralen er gået i produktion
Efter flere års forberedelser har den odenseanske virksomhed Container Centralen
A/S den 10. januar lanceret verdens største brancheløsning med RFID-
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Links

mærkning (’elektronisk mærkning’). Det er samtidig den største enkeltordre på
special-RFIDmærker (EPC Gen2) nogensinde. Dette projekt er i branchen kendt

RFID i Danmark

som ’Operation Chip It’.

www.rfididk.dk

Læs mere i Container Centralens egne pressemedelelser

Tilmelding til dette
nyhedsbrev:

Jeg er samtidig glad for at kunne fortælle at vi har fået tilsagn fra Container
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Centralens direktør, Tonny Gravesen, om at komme og præsentere deres case og
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erfaringer på RFID i Danmark 2011 den 3. maj.
Denne mail er sendt

Dansk deltagelse i EU-projektet RFID-ROI-SME.
EU har fokus på de potentielle konkurrencemæssige fordele for Europa ved en
bredere anvendelse af RFID teknologi. Udover RACE-netværket (som RFID i
Danmark deltager i), støtter EU også ‘RFID-ROI-SME’ projektet. Dette projekt har
særligt fokus på at skabe eksempler på god ROI for SME’ere og samtidigt at skabe
forretningsmuligheder for innovative RFID leverandører i EU.
Læs mere om projektet på deres egen hjemmeside
Fra Danmark deltager DUF-rejser og RFID-specialisten med et ‘E-ticketing’ projekt

RFID i Danmark 2011 den 3. maj.
Dette er den første årlige Event, hvor det er intentionen at alle i det tematiske
netværk mødes og tager en status på hvor langt vi er kommet, præsenterer for
hinanden, diskuterer, demonstrerer, indgår aftaler, lærer hinanden at kende mv.
Ambitionen er at RFID i Danmark 2012 bliver med mindst dobbelt så mange
deltagere, som i 2011, og formodentligt kommer til at strække sig over 2 dage med
masser af mulighed for ”networking”.
Da økonomien endnu ikke tillader andet, er oplægget for 2011 stadig lidt ”blødt”;
"Tidligt udkast for RFID i Danmark 2011"
Det er nu at du skal til at udvise initiativ !!!

Interessante videoer

til

På AIM Danmarks RFID seminar den 2. december 2010 gav jeg en præsentation
om status og udvikling inden for RFID. Jeg sluttede af med at gøre tilhørerne
opmærksomme på at Google netop havde annonceret deres Android Gingerbread,
og at der var en seværdig video for alle, der interesserer sig for hvad RFID-readers i
SmartPhones vil kunne betyde for RFID-markedet.
I behøver bare at se de første par minutter;
http://www.youtube.com/watch?v=AKOWK2dR4Dg&feature=player_embedded
I denne uge kom der så et par videoer, der demonstrerer de to første Apps, der er
baseret på Google’s Android Gingerbread;
Den første er Japansk og hedder ’Taglet’;
http://www.youtube.com/watch?v=KVpr0oMev-w
Den anden er Amerikansk og hedder ’Enable table’;
http://www.youtube.com/watch?v=278_NueJ_cY
I forlængelse af den video om RFID sikkerhed og Privacy, som jeg henviste til i RFID
i Danmarks 1. nyhedsbrev, har jeg fra en ven modtaget et link til en lille promotion
video. Den viser et bud på hvordan man kan løse en del af problemet;
http://www.youtube.com/watch?v=HIoHKPdcYq8

Opdatering af Website
Vi er kommet lidt længere med hjemmesiden;
Under ’Cases’ er der nu forberedt danske cases og den første (Pack & Sea) er
allerede lagt ind. Tak til Lene Høg Holst fra Lyngsoe Systems for deltagelse.
Alle danske anvendelser af RFID kan blive lagt ind på samme måde. Det kræver at
virksomhed og leverandør sammen leverer materiale og bekræftelse på at det
ønskes lagt på hjemmesiden. Der skal dog beregnes en betaling for dækning af
omkostningerne.

Tag med til RFID Journal Live i Orlando i April!
Sammen med AIM Danmark, DI ITEK og Prosign RFID arrangerer vi fælles tur til
årets internationalt, klart største og mest interessante RFID Event – RFID Journal
Live! I Orlando den 12.-14. april 2011.
Se invitationen her

Vigtige datoer til kalenderen
27. jan.
RFID seminar hos Dansk Mode og Tekstil .... ( se www.rfididk.dk )
29.-31. mar.
RACE-netværkets konference i Prag (program er på vej)
12. – 14. apr.
RFID Journal Live! i Orlando (se Nyhedsbrev nr. 2)
3. maj.
RFID i Danmark 2011 (se ovenfor)

Kender I til andre RFID arrangementer, eller planlægger I selv at arrangere, høre vi
meget gerne fra Jer, så vi kan sætte det på vores hjemmeside.

Henrik Granau
RFID i Danmark
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