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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.

RFID in Europe konference i Prag 29.-31. marts
Så er programmet for konferencen i Prag frigivet.

Nyttige
Links

Selve konferencen og udstillingen strækker sig over 2 dage, den 29. og 30. marts
og programmet ser rigtigt spændende ud. Vi har dansk deltagelse, idet det danske

RFID i Danmark

’Pig Tracker Project’ bliver præsenteret under ”Tracking and Traceability”.

www.rfididk.dk

Den 29. marts er der, parallelt med hovedkonferencen, en heldags Academic and

Tilmelding til dette

Researcher workshop.

nyhedsbrev:
RFID i Danmark

Den 31. marts er der endvidere et heldags ”special Government Seminar” med

Nyhedsbrev

fokus på RFID og Internet-of-Things.
Denne mail er sendt
Programmer og tilmelding kan findes via RFIDiDK.dk

RFID i Danmark 2011 den 3. maj
Der har været udvist god interesse for arrangementet, og udover at vi har modtaget
gode tilbud om billige lokaler og om præsentationer, så har vi også fået 3 foreløbige
mundtlige tilkendegivelser om at ville være med til økonomisk at sikre konferencen.
Dette betyder at ambitionsniveauet er øget, og vi er i gang med at skaffe nogle
rigtigt spændende udenlandske key-note speakers til Danmark på dagen.
Hvis alt går vel vil vi inden for de næste 14 dage give meget mere information –
men et godt råd er at sikre Jer at I har allokeret dagen i Jeres kalender.
Det program, der arbejdes med pt. er lagt op på RFIDiDK.dk
Hvis I ønsker at tage initiativ til et af de parallelle spor, der gennemføres om
eftermiddagen (pt. 13:00 – 14:40), hører vi meget gerne fra Jer snarest.

Interessante internationale nyheder
Google Android Gingerbread implementeringerne, som har været nævnt i de
foregående nyhedsbreve, har en lille ekstra nyhed. Faktisk kan man allerede nu
med en Android Gingerbread telefon skrive på RFID tags:
Nexus S video: Android’s hidden NFC tag writing abilities revealed
og privacy problemstillingerne blev endnu engang high-lighted med følgende
horrible historie om at Indiske studerende i USA er blevet tagged:
Indian students RFID tagged

til

RFID og Positionering: AIM Danmark inviterer til seminar den 8.
marts
Teknologien muliggør i dag at objekter, ting og personer, inde- såvel som udendørs
ikke kun kan lokaliseres, men også spores og styres ved brug af lokationssystemer,
f.eks. baseret på GPS, WIFI m.v.. I dag benyttes positioneringssystemer f.eks. til at
lokalisere materiel og personer på sygehuse, til at styre landbrugsmaskiner i
marken, til at holde styr på udendørs lagre samt til at styre trafikken, men vi har kun
set begyndelsen på dette, og udviklingen går stærkt.
På seminaret vil vi inspirere omkring de fremtidige perspektiver for brugen af
positioneringsystemer i hele værdikæden, men også sætte fokus på muligheder,
fordele og ulemper, samt begrænsninger ved brug af og kombination af de
forskellige teknikker.
Læs alt om seminaret her

Artikel i SCM nu online
Supply Chain Magasinet udgav i december en artikel, der var baseret på et
interview med undertegnede. Artiklen, der har titlen ”Fremtiden for RFID afhænger
af standardisering”, er nu blevet lagt online :
Artikel i SCM
Kommentarer modtages gerne – eventuelt på LinkedIn gruppen ”RFID i Danmark”.

Opdatering af www.rfididk.dk
Udover ovennævnte programmer og tilmeldinger for konferencerne, har vi fået lagt
links ind til tre videoer fra ”RFID in Europe” – gode business cases. Se dem under
’cases’.
Når I alligevel er på siden, kan I se under danske cases kan I gense den første
(Pack & Sea) og så tænke over om I ikke selv har en case, der burde ligge her.

Vigtige datoer til kalenderen
Vigtige datoer til kalenderen.
8. marts
AIM Danmark seminar i Middelfart (se www.aim-danmark.dk)
29.-31. marts
RACE-netværkets konference i Prag (program er nu på web)
12. – 14. april
RFID Journal Live! i Orlando (se Nyhedsbrev nr. 2)
3. maj
RFID i Danmark 2011 (se ovenfor og web)

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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