Nu er et godt tidspunkt at starte med RFID

AIM Denmark inviterer til seminar om RFID den 18. april kl. 13-16 ved Vejle

Deltagerantallet er
begrænset til 50 og
vi anvender ”førsttil-mølle” princippet.

Se det spændende program
på bagsiden ….

Det er gratis at
deltage, men der er
et no-show-gebyr
på DKK 500 inkl.
moms ved
udeblivelse eller
afbud på dagen.

Så tilmeld dig i dag på mail til
henrik.granau@granauit.dk.

RFID seminar ved Vejle den 18/4-18.
12:00 – 13:00

Registrering, sandwiches og networking

13:00 – 13:15

Velkomst og introduktion ved AIM DK

13:15 – 13:35

Introduktion til RFID (så alle kan være med)

13:35 – 14:05

Praktiske eksempler på RFID anvendelse i Danmark

14:05 – 14:30

International opdatering på RAIN og NFC

14:30 – 15:00

Kaffebuffet med kage, saft & frugt - og networking

15:00 – 15:25

Danmark har et af europas største RFID projekter

15:25 – 15:50

Flere praktiske eksempler på RFID anvendelse i Danmark

15:50 – 16:00

AIM DK inviterer til årets RFID-konference den 7. juni 2018

16:00 – 16:15

Farvel og networking

AIM’s medlemmer melder samstemmende om
øget interesse for RFID hos kunderne. Der
kommer stadig flere forespørgsler.
Ikke alle er i gang med RFID, men noget kunne
tyde på at nu ville være en god timing for at
komme i gang.
AIM sekretariatet har været i Silicon Valley for at
blive opdateret på RAIN, på NFC, og generelt på
AIM Globals aktiviteter indenfor standarder og
best practices. Sekretariatet deltog i seminarer
med både RAIN Alliancen, NFC Forum og AIM
Global, og vil dele sine observationer på RFID
seminaret.
Det er altså også et godt tidspunkt for
leverandører af RFID relaterede produkter, at
blive en del at AIM universet gennem
medlemskab af AIM Denmark.
På seminaret vil vi blive opdateret på RFID
udviklingen generelt, og på RAIN og NFC i
særdeleshed.
Kom og vær med!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Arrangementet er frem for alt et networking
arrangement, hvor du kan møde førende anvendere
og leverandører af automatiseret datafangst – og
det er et inspirations-arrangement, der har RFID
som omdrejningspunkt.

Deltagelse i arrangementet er gratis, men kræver tilmelding til
henrik.granau@granauit.dk.
Seminaret afholdes på COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE, H.
O. Wildenskovsvej 28, Brejning - DK-7080 Børkop

