Secretariaat TestNet <testnet@asolution.nl>
Meld je nu aan voor thema-avond Heerenveen 20 november | Eerste TestNet Game Night
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 nov Heerenveen TestNet Noord "Testen & ITIL & ASL & BiSL", alweer de laatste thema
avond van 2012 in Heerenveen. Benut deze kans om met vakgenoten onder begeleiding van
Hans Mikkers en Egbert Dijkgraaf te sparren over wat deze termen voor jou kunnen betekenen.
Aansluitend is er natuurlijk de borrel om de contacten te onderhouden met jou vakgenoten uit
de regio.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eerste TestNet Game Night: maandag 26 november 18:00 uur
Op maandag 26 November vindt in het vertrouwde NBC in Nieuwegein de 1e TestNet Game
Night plaats. In een gezellig cafe-achtige sfeer (de hele avond worden drankjes geserveerd en
is er relaxte muziek) gaan we allerlei uitdagende, leuke en leerzame games doen. Denk aan:
logische puzzles, test uitdagingen, de beroemde "dice game", de beruchte "coin game", het
nieuw ontwikkelde testing poker, de populaire kanban game, game testing dojo, allerlei agile
games en nog veel meer! Voldoende afwisseling en een mooie combi van gezelligheid, leren en
uitdaging. Laat je verassen en uitdagen op de eerste TestNet Game Night! Maximaal 35
personen. Ben er dus snel bij want vol = vol!
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 12 december: Testontwerptechnieken met Bart Broekman en Rik Marselis
Tijdens de laatste thema-avond van dit jaar een onderwerp dat midden in het testvak staat:
testontwerptechnieken. Bart Broekman neemt je mee in de details en trucs van
Datacombinatietest en Pairwise testen. Met gebruik van de bekende CTE tooling. Rik Marselis
laat zien waarom de Elementaire Vergelijkingen Test helemaal niet zo lastig is als je misschien
denkt, en dat de daarbij gebruikte MCDC met een trucje of een tooltje een eitje is. Breng ook
jouw eigen praktijk-case mee! Reserveer de datum vast.

Binnenkort meer informatie over het exacte programma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bob van de Burgt wint EuroSTAR award 2012 in Computable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maak je keuze in de Poll over streaming van evenementen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête werkgroep testautomatisering
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet zoekt enthousiaste leden die zich willen inzetten voor onze vereniging
Voor meer info: beschrijving vacatures evenementencommissie op de website.
Voor meer info: beschrijving vacature secretaris op de website.
Reacties vacature ‘secretaris’: Bart Watertor (secretaris@testnet.org).
Reacties vacatures evenementencommissie: Rik Marselis (evenementen@testnet.org).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als TestNet onderhouden we contact met de Belgische discussiegroep voor software testers
van TI/KVIV, tegenwoordig opererend onder de naam "ie-net". Op hun website is meer
informatie over hun activiteiten te vinden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

