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Agile Event dinsdag 2 okt: 2 keynotes, 7 tutorials, 16 presentaties, open space en agile workshops
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het archief van de TestNetNieuwsFlits staat nu ook op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 2 oktober, NBC, Najaarsevenement "Hoe worden we nu echt Agile testers?"
Agile testen is het thema van dit najaarsevenement. Nog nooit was er zoveel keuze aan
activiteiten. Een open space geeft je de mogelijkheid met vakgenoten te discussiëren over wat
jou bezig houdt. In de grote zaal en de parallelzalen kun je luisteren naar praktijkervaringen met
Agile. 's Ochtends zijn er 5 tutorials. En 's middags en 's avonds kun je ook heel actief bezig zijn
in de Agile workshops, waar naast 2 tutorials nog vele andere boeiende activiteiten zijn. Neem
gerust je eigen laptop mee om met tooling te oefenen. Er is een bewaakte garderobe dus je
hoeft je computer niet de hele tijd mee te slepen.
Kom je één of meerdere dagdelen langs, meld je gelijk aan op de website. Let op dat er een
aparte aanmeldpagina voor de tutorials is waar je ook een keuze voor 1 van de tutorials
opgeeft. Uiteraard kun je ook alleen de middag of de avond bijwonen. Ga naar de website voor
meer informatie over de tutorials en over het hoofdprogramma.
Zoals altijd is het evenement gratis voor leden. Niet-leden kunnen het middag- en/of
avondgedeelte bijwonen, daarvoor betalen zij 50 euro door op de dag zelf een eenmalige
machtiging in te vullen. Of je wordt snel TestNet-lid, dat kost voor de rest van 2012 maar 42,50
(zie het aanmeldingsformulier op de website).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keynote presentatie op Najaarsevenement: 10 jaar ervaring met Agile
Op het najaarsevenement wordt de avond keynote verzorgd door Peter Zimmerer. Peter was in
2003 testmanager van het allereerste Agile project van zijn werkgever Siemens AG (München,
Duitsland). Sindsdien heeft hij een schat aan ervaring opgedaan in de vele Agile projecten die
volgden en is hij uitgegroeid tot een van de leading engineers van zijn bedrijf, op het gebied van
kwaliteitszorg. Peter gaat in zijn presentatie in op de ontwikkeling van Agile sinds de
totstandkoming van het Manifesto in 2001 en kijkt met ons terug op elf jaar huwelijk tussen

Agile en testen: de liefde, de twijfels en de ergernissen. We hebben in de afgelopen jaren al
veel gehoord over de basisprincipes van Agile, maar Peter maakt nu eens echt de stap naar
wat Agile voor het testvak betekent.
' s Ochtends kun je ook genieten van de enorme praktijkervaring van Peter. Dan geeft hij
namelijk de tutorial "Combinatorial Testing Explained". Ga naar de website voor meer informatie
over de tutorials
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESTNETEVENEMENT GOES STREAMING
Dit jaar gaan we zoals besproken bij de ALV eerder dit jaar een proef doen met het streamen
van presentaties op internet. De proef gaat van start met de keynotes van het
najaarsevenement. De proef bestaat uit twee onderdelen: live streamen en achteraf streamen.
De techniek wordt momenteel beproefd en in de flits van volgende week volgt een update en –
als alles lukt – een link om live de keynotes op internet mee te kijken!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGILE workshops
Zoals je hierboven al hebt gelezen is er op dit Agile evenement een speciaal
programmaonderdeel: de Agile workshops. In de ontvangsthal kun je op het aankondigingenbord zien welke interactieve sessies je bij kunt wonen. Voor veel workshops is het handig om je
eigen laptop mee te nemen, heb je die niet bij je, dan mag je vast wel met een andere testnetter
meekijken. Alvast een tipje van de sluier opgelicht:
Workshop Picture driven automated graphical testing with Sikuli
Het doel van deze workshop is om kennis te maken met Sikuli. Dit is open-source tool dat
geautomatiseerd testen ondersteunt waarbij je gebruik kan maken van "screen captures". Je
hebt een Windows laptop nodig om mee te kunnen doen met deze workshop.
Aanmelden op de gebruikelijke plek op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden.
Niet-leden betalen 35 Euro. 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloggen op website
Je gebruikersnaam is BL0606. Je wachtwoord heb je eerder per email ontvangen. Aanvragen
nieuw wachtwoord kan via de knop “wachtwoord vergeten”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

