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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testers gezocht voor 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 tijdens het najaarsevenement beproefd. Dit is de link om de keynotes mee te
kijken. De namen van de streams, die enkel minuten voor de presentatie starten, zijn:
Keynote Arie van Bennekum, Keynote Peter Zimmerer.
Dus kun je niet komen maar wel meebeleven: test de streams!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reserveer je weekend: TestNetNieuws is uit: 88 pagina’s…
Download nu! Met veel verenigingsnieuws en nog veel meer vakinformatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 2 oktober, NBC, Agile evenement dinsdag 2 oktober: aanmelding sluit zondag!!
Nog enkele dagen en dan staat het NBC in Nieuwegein helemaal in het teken van Agile testen.
Er zijn tutorials die diepgaand op Agile testen ingaan. Keynotepresentaties van internationaal
bekende sprekers. Parallel-presentaties over alle denkbare invalshoeken van Agile testen. Een
open space waar je in discussie kunt gaan over het onderwerp dat jou het meest na aan het
hart ligt. En als bijzonderheid op dit evenement 3 extra zalen met Agile workshops. (neem je
eigen laptop mee naar deze workshops!)
Het evenement is zoals altijd gratis voor leden. Niet-leden betalen 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).
Wil je tijdens het evenement snel en makkelijk kunnen zien waar welk programma-onderdeel
plaatsvind? Kopieer dan de JPG met het programma vanaf de website naar je smartphone of
tablet.

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FitNesse workshops op Najaarsevenement
De workshop FitNesse en Selenium bestaat bijna uitsluitend uit oefeningen. Neem, om die tijd
effectief te kunnen gebruiken, liefst een laptop mee waarop al een Java runtime (JRE) is
geinstalleerd. In de rest van de software wordt tijdens de workshop voorzien. De workshop
begint bij het begin (installatie), dus ervaring met deze tools is niet nodig.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGILE workshops op Najaarsevenement
Op het Agile evenement is een speciaal programmaonderdeel: de Agile workshops. In de
ontvangsthal kun je op het aankondigingen-bord 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:
Interactieve workshop rondom modelbased testing:
Aan de hand van bv OV-chipkaart of hoeveel mensen zitten er in de trein, worden diverse
testonderwerpen uitgelicht. Het belang van testdata, de architectuur, hoe houd je de test set
compatibel en beheer van testdata. Is bijna goed goed genoeg?
Ruim wat tijd in voor deze boeiende workshops.
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”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het archief van de TestNetNieuwsFlits staat op de website.

