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Husk at tjekke vigtige datoer til kalenderen i bunden

RFID i Danmark Nyhedsbrev nr. 39
Spændende nye danske RFID cases
IBIZ TechLab (nyt RFID i DK medlem) viser eksempler på teknologier, der kan skabe større opmærksomhed om butikslivet i Ringe og bidrage til at skabe gode kundeoplevelser.

Målet er at motivere flere af de 500.000 årlige besøgende i Midtfyns Fritidscenter til at lægge vejen forbi handelsgaderne i Ringe. Der er derfor opstillet et intelligent WizeFloor,
der skaber opmærksomhed om byens butiksudbud, i selve fritidscentret.
Nede i byen møder man bl.a. en prototype på en RFIDbaseret serviceassistent i Tøjeksperten Ringe, der er udvalgt til testbutik. Løsningerne er valgt på baggrund af det
lokale handelslivs styrker og udfordringer.

Læs mere om teknologierne, der kan opleves i Ringe til 31. oktober

Horsens Statsfængsel Museum 'fængsler' de besøgende ved hjælp af RFID
Museet har stor succes med at anvende passive HF tags til at give de besøgende et bedre indblik i hvordan livet var i de 150 år gamle
fængselsbygninger.
Læs mere om museet under 'Personlige fortællinger'
Historien har også fundet vej til RFID Journal: http://www.rfidjournal.com/articles/view?15103/&utm_medium%3Dnewsfeed_rss
Selvom det ikke er en ny case (den blev præsenteret på vores konference sidste år), så er det også værd at nævne, at Veriloc's RFID
implementering for HOFOR også er blevet omtalt i RFID Journal  se her.

Spændende ERFAarrangement afholdt hos Berendsen Textil i Holbæk
Den 21. september holdt vi ERFAmøde med 18 deltagere.
Under Jan Zneiders ledelse gennemførtes 'bordet rundt', hvor alle deltagere fik lov til kort at præsentere sig selv og fremhæve, hvilke områder de hver især har
erfaring indenfor og ikke mindst, hvor man efterspørger andres erfaring.

Berendsen gav os en introduktion til Berendsen Cleanroom og Berendsen i Holbæk, hvorefter vi fik præsenteret baggrunden for deres ’Experience Center’, business
case, teknologierne og forventninger til de næste skridt.
Efter præsentationen fik vi en live demonstration i deres Experience Center og der var masser af interesse og spørgelyst.

Henrik holdt efterfølgende sin faste opdatering, hvor han denne gang havde valgt at tage udgangspunkt i 1) opfølgning på konferencen og sekretariatets logbog, 2)
markante projekter, 3) teknologisk udvikling, 4) RFID Journal Magazine og 5) emnebank for ERFAgruppen.

Med gode lange pauser med masser af networking og et flot traktement serveret af Berendsen var alle enige om, at det igen havde været et rigtigt godt ERFA
arrangement.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Resumé og opfølgning på årets konference
Konferencen var igen i år en succes og alle præsentationer ligger online tilgængelige for alle medlemmer i foreningen.
Alexandra Instituttet har et flot resumé fra dagen på deres website.
Vi gennemførte igen i år et Survey blandt deltagerne for at få input til næste års konference.
Resultatet var generelt meget positivt  du kan se Resultatet af Survey her.
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Planlægningsarbejdet med næste års konference er netop påbegyndt og vi glæder os til at kunne fortælle mere ...
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Internationale nyheder
Güdel Group's TireTracking System based upon a HF RFID solution can be used to monitor tire production, as well as to manage the trays used
to transport and store uncured tires.
Klik her for at læse mere.

The BarkShop Live popup store in New York is featuring UHF RFID tags on toys and readers on vests worn by dogs, letting humans use their
smartphones to view which toys their pets like the most.
Klik her for at læse mere.

Footmarks' beacon platform, installed at Marc's stores in Ohio, provides Dinner Spinner app users with recipes tailored to their location, weather
and current product sales.
Klik her for at læse mere.

IKEA Canada Engages Customers With RFID tags in wooden spoons and readers at the shelves and checkout stations allowed shoppers to
select and purchase items, simply by tapping their spoon.
Klik her for at læse mere.

Aktivitetskalenderen er opdateret
Foreningens aktivitetskalender er lagt på vores web. Du finder den her på vores web under Arrangementer her.:
Kender I til andre RFIDrelaterede arrangementer, eller planlægger I selv at arrangere, hører vi meget gerne fra Jer, så vi kan sætte det på vores hjemmeside.
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