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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.

off for RFID i Danmark. IT Universitetet var en perfekt ramme for arrangementet.

Nyttige
Links

De 5 udenlandske gæstetalere var meget imponerede over, at det kunne lade sig

RFID i Danmark

gøre at få arrangeret et sådan arrangement i Danmark. Jeg har efterfølgende

www.rfididk.dk

RFID i Danmark 2011 den 3. maj
Konferencen i tirsdags forløb som planlagt og må betegnes som et succesrigt kick-

modtaget lykønskninger og forespørgsel om hvorvidt jeg er villig til at hjælpe andre
EU-lande til at gennemføre tilsvarende arrangementer.

Tilmelding til dette
nyhedsbrev:

De udenlandske gæster var også meget imponerede over 1) at vores

RFID i Danmark

videnskabsminister, Charlotte Sahl-Madsen, stillede op, og 2) at hun i sin tale

Nyhedsbrev

demonstrerede viden og indsigt på RFID området, samt at hun betonede
vigtigheden af at vi får udbredt anvendelsen af RFID.

Denne mail er sendt
til

Ministeren holdt sin tale på engelsk og den er lagt op på Videnskabsministeriets
hjemmeside :
http://vtu.dk/ministeren/taler/2011/rfid-teknologi-fremmer-vaekst-og-innovation
Vi gennemfører i den kommende uge en online evaluering blandt konferencedeltagerne og resultaterne vil blive omtalt i næste nyhedsbrev.
Planlægningen af ”RFID i Danmark 2012!” går i gang hen over sommeren, og alle
der kunne tænke sig at bidrage med at arrangere næste års konference er meget
velkommen til at kontakte mig.
Billeder og video fra konferencen forventes også at blive lagt online i nærmeste
fremtid.

Computerworld omtaler RFID i Danmark
Sådan kan du få gavn af RFID-chips
Et nyetableret netværk, RFID i Danmark, vil gøre Danmark førende inden for RFIDteknologi. Se planen her.
Læs hele artiklen her

RACE-konferencen i Prag den 29. – 31. Marts.
Vi var 7 danske deltagere, hvoraf Jens Peter Baadsgaard også præsenterede det

danske ’pig tracker’ projekt. 2 repræsentanter fra IT & Telestyrelsen deltog sammen
med undertegnede også på den såkaldte ’Government Day’.
Alle præsentationerne ligger online tilgængelig for alle på RACE-netværkets
hjemmeside :
http://www.race-networkrfid.org/

RFID Journal Live konferencen i Orlando den 12. – 14. April.
Vi var i alt 14 danske deltagere og det er mit indtryk, at alle havde en god
konference.
Udstillingen og antal deltagere var ikke på niveau med tilsvarende arrangement i
2006 (der var sidste gang hvor jeg deltog), men efter sigende i god vækst efter 2-3
’magre år’. Der var generelt en mere positiv stemning end hvad jeg har oplevet i
USA i de sidste par år.
Der præsenteres ikke længere spændende pilotprojekter – det er nu fulde
udrulninger med RFID på item level!
I detailhandel var det især på mærkevaretøj og forbrugerelektronik – UHF Gen2 -,
men ellers var der fuld gang i implementering af RFID på amerikanske hospitaler –
mange forskellige RFID teknologier (både aktiv og passiv teknologi).
Fokus har flyttet sig fra tags og readere til applikationerne og de samlede løsninger.
Det overraskede mig at kun en enkelt udstiller for alvor promoverede NFC, men det
er nok mere et udtryk for hvem arrangørerne af konferencen adresserer (!).
På ”RFID i Danmark 2011” gav Arne Rask (AIM Danmark) et 15 minutters resume
af interessante trends vi kunne konstatere på konferencen i Orlando.

Vigtige datoer til kalenderen
25. maj
IBM holder RFID arrangement (http://www-05.ibm.com/dk/rfid/)
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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