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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
• In lijn met het najaarsevenement is er uiteraard een “call for articles najaarsmagazine”;
• Daarnaast is er een video review: “Testing microservices”;
• Ten slotte een aantal “lees- en luistertips van de redactie”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Workshop Robotesting - 4 september, Heerenveen
Robots gaan in ons dagelijks leven komen, en sneller dan je misschien wel denkt! Ben jij klaar
om de stap te maken van "gewoon testen" naar "robotesten"? In deze workshop ervaar je door
discussies, een quiz en hands-on testen wat er anders is aan robotesten.
Voor de pauze gaan we in op de theorie van testen VAN robots en testen MET robots. Na de
pauze ga je aan de slag. Onder andere met het testen van een kleine robot, waarbij je
bijvoorbeeld zult merken dat non-functionals vanzelf belangrijker worden.

De workshop wordt verzorgd door Rik Marselis, fellow van SogetiLabs, het R&D netwerk van
Sogeti. Hij heeft als speciaal aandachtsgebied de toepassing van testen op machine intelligence
en robotica en de toepassing van robotica en machine intelligence bij testen.
Kijk op onze website voor meer informatie en om je aan te melden!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for collaboration: The European Testing Conference in Amsterdam
A traveling international testing conference arrives at Amsterdam Arena and we would love to
see you join us. With Romania and Finland in the past, we’re bringing our unique content for
easy access for the Dutch community with the 2018 edition on February 19 & 20 2018.

4 keynotes, 5 workshops to choose 2 from, 9 talks and 3 demo talks bring you specially selected
content: we speak over skype with all our proposed speakers to select ones of *practical
content* that *raise the bar in testing*. To top that, we make room for in-conference emerging
topics with Lean Coffee discussion, Open Space timeframe and a special facilitated Speed Meet
to help make connections for learning. The Early Bird Tickets are 899 euros for 2 days, TestNet
members get 10% discount (use discount code TESTNET).
Do you want to share your testing wisdom (e.g. on exploratory, system test automation or
software craftsmanship)? The call-for-collaboration is open. Deadline is 20 August 2017 (so be
quick): http://europeantestingconference.eu/news/Call-for-Collaboration-2018.
Would you like to participate in the conference as a sponsor? Get in touch with Peter Schrijver
(email: peterorsimon@gmail.com) for details on the opportunities.
Come. Learn. Do. Teach. Test.
Maaret Pyhäjärvi and Peter Schrijver
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement – “Continuous Everything”
Op 11 oktober 2017 vindt het najaarsevenement plaats. Ook dit keer wordt het weer een mooi
evenement met workshops, sprekers en twee interessante keynotes. Net als onze vorige
evenementen belooft het weer een interactieve en interessante dag te worden.
Maak je keuze uit het programma en meld je aan via de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evenementen derden
TestNet is een bijzonder actieve vereniging als het gaat om thema-avonden en evenementen.
Mocht je echter meer willen, dan kun je terecht op onze pagina Evenementen Derden waar
evenementen van derden worden aangekondigd. Met een kortingscode, dus zeker interessant!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine Het jubileumnummer van het magazine staat op de website.
Terugblikken op het jubileumevenement op de website met de foto's en de presentaties.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden
Niet-leden betalen 35 Euro (incl BTW). Inschrijving kan tot 3 dagen voor de thema-avond. Meld
je alleen aan als je ook werkelijk komt en meld je weer af als je onverhoopt toch niet komt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

