
Odborné měsíčníky Sdělovací technika a Automa ve spolupráci s Veletrhy Brno a Českomoravskou elektrotechnickou asociací vás
zvou  na odbornou konferenci

pořádanou k příležitosti zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 18. září 2006,
na  Výstavišti, v sále A Kongresového centra od 13 hodin

Konference se zabývá metodou bezdrátové identifikace RFID, jejíž další rozvoj a využití významně ovlivní dopravu zboží a logistiku
v řadě průmyslových odvětví, oblasti veřejné správy a péče o zdraví. Je určena odborníkům, kteří se zajímají o hardwarové 
a softwarové prostředky umožňující vytvořit vhodnou infrastrukturu systémů RFID, především pro aplikace v průmyslové praxi.
Pozornost bude věnována zpracování dat, jejich zabezpečení a možnostem jejich dalšího využití.

Informace o registraci účastníků jsou na přiloženém formuláři, na www.stech.cz,
nebo prostřednictvím telefonu na čísle +420 272 700 019

Generální partner: Hlavní partner:

Partneři:

s



Napište si do svého diáře:
Odborná konference RFID Future k zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 18. září 2006, na  Výstavišti, 
v sále A Kongresového centra od 13 hodin

Program konference RFID Future

12:30 – 13:00 Registrace účastníků konference
13:00 – 13:05 Zahájení konference RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor Sdělovací techniky, 

Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor Automa
13:05 – 13:35 Praktické příklady využití RFID Ing. Michal Herštus, obchodní ředitel, POINT.X spol s r.o.
13:35 – 14:00 RFID – základní technologické principy Ing. Petr Slavík, Sales Manager, ASICentrum s.r.o.

a příklady aplikací
14:00 – 14:25 RFID v systému EPC global Ing. Miroslav Pípal, jednatel společnosti Barco, s.r.o.
14:25 – 14:50 Přestávka na kávu
14:50 – 15:15 UHF RFID systémy na technologii Wavenis Pavel Škurek, obchodně-technický ředitel,  

MACRO WEIL spol. s r.o.
15:15 – 15:40 Princip technologie RFID a používané Mgr. Vladislav Zvelebil, člen výboru pracovní skupiny 

standardy RFID při GS1, CodeWare, s.r.o.
15:40 – 16:05 RF-identifikační systém pro připojení Ing. Pavel Pelikán, technický ředitel, ifm electronic spol. s r.o.
16:05 – 16:35 Systémy RFID Vladimír Nosavcov, produktový specialista, 

Pepperl+Fuchs s.r.o.


