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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 i Danmark 2011 den 3. maj
Det bliver stort!
Der foreligger nu en officiel brochure for RFID i Danmark 2011 .
Vi fik så mange gode tilbud mht. lokaler, at det blev vanskeligt at vælge stedet.

Nyttige
Links
RFID i Danmark
www.rfididk.dk

Valget er faldet på IT Universitetet, både fordi signalværdien føltes rigtig for alle
medarrangører, men også fordi der er plads til Danmarks hidtil største RFID

Tilmelding til dette

udstilling.

nyhedsbrev:
RFID i Danmark

Stor interesse for arrangementet har gjort, at vi på trods af begrænset tid men med

Nyhedsbrev

fokus på de begrænsede ressourcer, har valgt at gøre plads til at interessenter kan
blive officielle sponsorer for konferencen. Hvis man slår til inden den 15. marts, kan

Denne mail er sendt

sponsorer få deres logo med i det officielle trykte konference-program. Dette gælder

til

også for udstillere, der ligeledes indtil den 15. marts kan få deres logo i det officielle
trykte konference-program.
I brochuren, der nu ligger online tilgængelig på
http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/rfid-i-danmark-2011/ kan I se navnene på
medarrangørerne, de første key-note speakers, og et indblik i hvad man kan forvente
på dagen.
Det vil snarest blive muligt, at tilmelde sig konferencen på web sitet.

RFID in Europe konference i Prag 29.-31. marts
Se nyhedsbrev 4 om dette første store Event arrangeret af RACE-netværket.
Undertegnede deltager i konferencen og er i Prag fra om mandagen, hvor jeg som
Danmarks repræsentant i RACE-netværket, deltager i netværkets generalforsamling.
Jeg tager hjem igen torsdag aften. Deltager du i konferencen, eller overvejer du
fortsat deltagelse, er du meget velkommen til at kontakte mig.
Programmer og tilmelding kan findes via
www.rfididanmark.dk/aktiviteter/arrangementer/
Netværket gennemfører endvidere, forud for konferencen, en undersøgelse af status
for udbredelse af RFID Teknologi i Europa. Undersøgelsen er baseret på
spørgeskema, og du kan selv udfylde med det samme. Det forventes at tage 5-7
minutter:

https://spreadsheets.google.com/viewform?
formkey=dE1OT2pRVUpra1NrWFQtRTVXS0g3ZWc6MA
Resultatet af undersøgelsen vil blive præsenteret på konferencen i Prag.

Interessante internationale nyheder
Vi er mange, der længe har ventet på en rigtig god historie om økonomiske fordele
ved anvendelse af RFID i detailhandel. Den kom i sidste uge fra Gerry Weber i
Tyskland.
Jeg kan varmt anbefale at læse en artikel, som jeg har fået sendt linket til :
http://www.marktplatz-rfid-im-blick.de/201102112772/nordic-id-fashion-retail-rfidpays-for-itself-in-24-months.html
Tænk hvis vi kunne få Gerry Weber til at komme og præsentere for os den 3. maj !

Fortsættelsen på Google’s positionering i forhold til RFID (i første omgang Near Field
Communication) kom da Google’s CEO i mandags præciserede at RFID (NFC) er en
”mega opportunity” for Google :
http://www.nearfieldcommunicationsworld.com/2011/02/21/36111/google-chiefoutlines-vision-for-nfc/

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

RFID temadag i Nordjylland den 16. marts
BrainsBusiness ICTNORCOM og UCONNECT inviterer til RFID temadag, og har
blandt andet inviteret undertegnede til at fortælle om etableringen og opbygningen
af ’RFID i Danmark’. Bortset fra dette :-), er det et rigtigt spændende program, som
kan ses via link på www.rfididk.dk/aktiviteter/arrangementer.

Artikel 29 gruppen har godkendt EU rammemodel for RFID PIA
I EU’s henstilling til medlemslandene af 12. maj 2009, indgik at, der med
repræsentation af alle relevante interessenter, skulle udarbejdes en fælles EU
rammemodel for RFID Privatlivsimplikationsanalyser (PIA’er), samt at denne model
skulle godkendes af EU’s Artikel 29 arbejdsgruppe vedrørende databeskyttelse.

Den første model blev i 2010 afvist af Artikel 29 gruppen med en række vægtige
kommentarer. En revideret model blev fremsendt til gruppen den 12. januar i år og er
nu blevet godkendt.
Vi vil medvirke til at der kommer et resume på dansk og håber på, sammen med IT &
Telestyrelsen, der i Danmark har ansvaret for opfølgningen på EU’s RFID henstilling,
og andre interessenter, at få etableret en hensigtsmæssig praksis i Danmark.

Vigtige datoer til kalenderen
Vigtige datoer til kalenderen.
8. marts
AIM Danmark seminar i Middelfart (se www.aim-danmark.dk)
16. marts
RFID Temadag i Aalborg (Se ovenfor)
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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