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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2012: Testtechnieken!!
Het onderwerp van deze thema-avond is: Testontwerptechnieken en tools.
Elk testplan noemt de testtechnieken die worden toegepast in het testtraject, maar wat doen we
in de praktijk? Testscripts worden opgesteld op gevoel, en we passen niet bewust een
specifieke techniek toe. De technieken die we denken te kennen raken op de achtergrond
omdat we ze niet toepassen er er geen ervaring mee opbouwen. Daardoor lijken de
testontwerptechnieken al snel heel moeilijk, terwijl als je het een paar keer hebt gedaan je heel
vlot tot een zeer efficiënte en effectieve testset komt !!
Op deze avond gaan we onder aanvoering van Bart Broekman en Rik Marselis
aan de slag met:
Pairwise testing
Elementaire Vergelijkingen test
Modified Condition/Decision Coverage
Data Combinatie test

De avond zal bestaan uit een inleidend stuk theorie, oefenen met de technieken, een
bespreking van de mogelijke tools, en eventueel oefenen met die tools. Breng als je dat wilt
gerust je eigen computer mee.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête werkgroep testautomatisering
De werkgroep Testautomatisering is al lang actief en vraagt zich af waar ze zich op zal richten
om daarmee de leden van Testnet te ondersteunen. Hiervoor hebben wij een enquête
opgesteld. Klik op deze link om de enquête te starten. Het zijn 27 vragen, waarmee je 10-15
minuten bezig zal zijn. De resultaten van de enquête willen we op een Testnet avond of
evenement presenteren samen met een aantal presentaties over wat testautomatisering is en
wat je ermee kan. Bij voorbaat dank voor je medewerking.
Dit is een herhaalde oproep, dus als je de enquête al ingevuld hebt, dan danken we je
daarvoor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALL FOR PAPERS TESTNET VOORJAARSEVENEMENT 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maak je keuze in de Poll over streaming van evenementen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

