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Vedr. Softwarepatent for SMV virksomheder, EU.
TagVision ApS er en mindre virksomhed som sammen med Silkeborg Bibliotek har udviklet og
implementeret et RFID (Radio Frekvent Identifikation) system baseret på 13,56MHz tags (chip)
til erstatning for bibliotekets eksisterende stregkoder.
Silkeborg Bibliotek rettede i 1998 henvendelse til undertegnede, med det formål at få afdækket
visionen om at erstatte stregkoder med dynamiske chips for derved at forbedre arbejdsholdene
for medarbejderne, få indført selvbetjening, mulighed for at kontrollerer sammensatte materiale
sæt, udskifte en stregkode scanner i en sorteringsrobot samt være forberedt for den trådløse
fremtid.
Et pionerarbejde havde fundet sin platform. Så i marts 1999 dannedes et konsortie til løsning af
opdraget idet ingen danske firmaer havde mulighed for - og ekspertise til at løse en sådan pgave.
Til løsning at opgaven behøvedes nationale - og internationale kontakter, firmaer som havde en
innovativ og kreativ indfaldsvinkel til opgaven, noget hardware samt software.
Softwaren baseredes i starten på ”standardløsninger” med udgangspunkt i nøje udvalgt hardware.
Dansk Data Elektronik (DDE) som havde leveret bibliotekssystemet havde ikke nogen færdig
løsning til at kommunikerer med vor chipløsning.
Derfor var det nødvendigt at designe, udvikle, teste og egenhændigt indføre vor egen software.
At udvikle, implementere samt vedligeholde software er en konstant blivende proces. Det
betyder menneskelige og økonomiske ressourcer. Især de økonomiske er afgørende og
belastende for SMV virksomheder. Det set i lyset af den helt afgørende faktor, at sker der ikke
salg og er der ikke sikkerhed for at vor software ikke bliver kopieret eller misbrugt har vi ikke en
platform hvorfra vi kan videreudvikle vor software og dermed bibeholde antal medarbejdere i
virksomheden.
Software er, som i Microsoft og Linux, grundlaget for interaktion med bruger og hvis vi ikke kan
patentere eller ”beskytte” vor softwareløsning må vi alene basere vor eksistens på frygten for
andres kopiering eller misbrug af den af TagVision udviklede og egen betalt softwareløsning.
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