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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
Præsentationerne fra konferencen ligger nu tilgængelige på hjemmesiden.

Nyttige
Links

Du finder dem her: http://www.rfididanmark.dk/aktiviteter/rfid-i-danmark-2011/
RFID i Danmark
Billeder og video fra konferencen forventes også at blive lagt online i nærmeste

www.rfididk.dk

fremtid.
Tilmelding til dette
Efterfølgende har vi gennemført en online evaluering blandt konference-deltagerne

nyhedsbrev:

og selvom svarprocenten ikke er imponerende, så giver det dog vigtigt feedback;

RFID i Danmark
Nyhedsbrev

80% svarer at de vil deltage igen næste år og 20% ved ikke
94% svarer at de vil anbefale andre at deltage
Vi benyttede lejligheden til at spørge til hvilke områder deltagerne ønsker at RFID i
Danmark skal fokusere på, og resultaterne i prioriteret rækkefølge;
1. Erfaringsudveksling – ”best practice”
2. Information om Europæiske aktiviteter
3. RFID leverandører og produkter (hjælp til købere)
4. Danske retningslinier for RFID og PIA
5. Mediedækning – udbredelse af kendskab til RFID
6. International RFID standardisering
7. RFID og forbrugerbeskyttelse
8. EU - procedurer, regler, love
Vi vil på dette grundlag gennemføre en tilsvarende survey blandt alle brugere af
”RFID i Danmark”.
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.

RACE-netværket – ’RFID in Europe’ - Newsletter.
Med RFID i Danmark 2011 på forsiden !
Du finder nyhedsbrevet her

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

Denne mail er sendt
til

HI Messen i Herning den 6.-9. september 2011:
http://www.hi11.dk/Default.aspx?ID=3721
RFID Journal Live Europe den 18.-19. oktober 2011 i Amsterdam:
http://www.rfidjournalevents.com/europe/
IDTechEx RFID Europe 2011 den 27.-28. september 2011 i Cambridge:
http://www.idtechex.com/rfid-europe11/
ID World den 2.-4. november 2011 i Milano:
http://www.idworldonline.com/index.php?id=home
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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