Apps, QR-koder og andre dingenoter

De nye teknologier viser vejen
Mange virksomheder kender allerede til Apps og QR-koder, men ofte tror de, at de er et fænomen, der
udelukkende anvendes til makedsføring og er ikke bekendte med mulighederne for, hvordan disse
teknologier kan effektivisere og udvikle virksomheden. Og kan der være mon være andre smarte
teknologier, som vi ikke er opmærksomme på i vores dagligdag, men som kan gøre en forskel?
Apps-teknologien rykker fortsat – skal du rykke med?
Apps er efterhånden noget, som de fleste kender til og mange virksomheder pusler med at stille nogle
faciliteter til rådighed for deres kunder gennem apps. De er således blevet et konkurrenceparameter og
derfor er det også væsentligt for virksomhederne at forholde sig til, om en app giver værdi for
virksomheden. ”Det er vigtigt at du har din forretning, og ikke mindst din målgruppe for øje, når du
overvejer og evt. får udviklet en app”, udtaler Kate P. Thomsen fra IBIZ-Center, som du kan møde når SET
holder inspirationseftermiddag den 11. april hos Step1, Resenvej 85.
Tips og tricks til QR og andre stregkoder
QR står for ”Quick Response” og er opfundet i Japan i 1994. De er dog først for alvor slået igennem de
senere år i.f.m. markedsføring i trykte medier. Men QR-koderne besidder et meget større potentiale - fx
kan de anvendes sammen med en app og integreres med et økonomisystem. Troels Vahl-Møller fra
Skivefirmaet TO-Plus A/S giver eksempler på anvendelse af QR-koderne til optimering af virksomheders
forretningsprocesser.
Ny teknologi giver konkurrencefordel
Michael Jensen fra firmaet Prosign RFID peger på, at også RFID-teknologien (Radio Frequency Identification)
giver mulighed for at komme et skridt foran i forhold til konkurrenterne. Fx på logistikområdet, hvor den
elektronisk mærkning sættes på varen og aflæses automatisk, når den passerer et radiofelt. Eller når, tøjet
skal tyverisikres og body-scannes i et prøverum. RFID skaber muligheder for automatiseringer i
produktionen samt fx styring af varestrømme. Virksomheder kan herved indhente betydelige gevinster i
sine forretningsprocesser.
Mødet vil blive afholdt i en afslappet atmosfære, hvor der vises konkrete eksempler og hvor der bliver
mulighed for at have en dialog om, hvad der virker bedst. Inspirationseftermiddagen arrangeres i
samarbejde med IBIZ-Center og bliver afholdt hos Step 1, Resenvej 85. Bindende tilmelding nødvendig på
www.skiveet.nemtilmeld.dk - alternativt tlf. 9614 7677.
Du kan læse meget mere om arrangementet på www.skiveet.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Scan evt.
QR-koden og få vist programmet.

