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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur van TestNet wenst iedereen fijne dagen toe!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNetNieuws 16-3 is uit.
Creativiteit, het thema van deze TNN. Waarom denken wij testers toch altijd dat de boze
buitenwereld ons niet creatief vindt? Stop daarmee! We zijn hartstikke creatief en dat kan
iedereen zien die het wil zien.
Lees verder in TNN16-3!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deadline Call for papers: zondag 23 december 2012
Het TestNet voorjaarsevenement heeft als onderwerp testtooling. Voor alle disciplines binnen
het testvak! Het jij ervaringen of ideeën hierover? Stuur dan snel jouw inzending naar de
evenementencommissie. Op de website vind je alle informatie en de te gebruiken template.
Maar wees snel, je inzending moet op zondag 23 december binnen zijn!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 15 januari: Crowdtesting: Zelf een zakcentje bijverdienen?

Twee sprekers met ruime ervaring met crowdtesten nemen ons mee in dit betrekkelijk nieuwe
fenomeen en aan in op allerlei vragen, zoals:
Heeft crowdtesting (ook wel “in-the-wild testing” genoemd) een veel breder bereik dan de
traditionele testmethoden?
En voor welk doel kunnen we ze gebruiken?
Wat betekent crowdtesting voor ons?
Kunnen we als tester een zakcentje bijverdienen?
Kunnen we hiermee ons dagelijks brood verdienen?
Hoe werkt crowdtesting?
Wat zijn onze praktische ervaringen?
Wat levert crowdtesting nu op?
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête werkgroep testautomatisering
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maak je keuze in de Poll over streaming van evenementen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

