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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 13 februari organiseren we in Heerenveen een thema-avond Testnet Noord met als
onderwerp: Het testen van Non-Functionals Tijdens deze avond zullen we aandacht besteden
aan het testen van de Non-functionals. ISO 25010 leert ons dat er tegenwoordig anders
aangekeken wordt tegen kwaliteit. Het belang van de non-functionals is de laatste jaren
toegenomen. Denk eens aan het performance of securitytesten. In de snel veranderende
wereld om ons heen is er veel meer behoefte om bij deze testen stil te staan. We hebben Peter
van Wees en Gert Huisman bereid gevonden om tijdens deze avond verschillende aspecten
van het testen van non-functionals toe te lichten. Enerzijds hoe performancetesten is ingericht
bij DUO, anderzijds het securitytesten van mobile apps. Het belooft een inhoudelijke en
interessante avond te worden voor elke testprofessional.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 19 februari organiseren we in samenwerking met EXIN een speciale interactieve themaavond over het e-Competence Register. Het e-Competence Register maakt duidelijk wat de
competenties zijn van een individuele IT-professional. Daarmee weet de IT’er waar en hoe hij
kan worden ingezet en hoe hij verder kan groeien in zijn vak. Deze avond gaan wij uitvoerig in
op het e-Competence register en de competentie "B.3. Testing". De competentie Testing is de
afgelopen weken uitgewerkt. Deze uitwerking en criteria bespreken wij graag met u. Dit is de
mogelijkheid om uw inbreng te laten horen.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Call for articles TestNetNieuws 17-1
Overzicht sponsoren voorjaarsevenement
Jubileumboek downloaden
TestNetNieuws 16-3
Archief TestNetNieuwsFlits.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

