Kees Blokland <Kees.Blokland@polteq.com>
Fwd: Schrijf je in voor test data avond | Testen en ethiek
9 september 2013 08:31

TestNetNieuwsFlits augustus 2013 - 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Martine Kortekaas gaat in op de rol van ethiek in het testvak.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 10 september: thema-avond test data.
Testdata, elk testproject heeft ermee te maken. Maar hoe krijg je er grip op?
Op 10 september laat Peter Wanders de mogelijkheden zien die data management tools bieden
om efficiency te vergroten, bijvoorbeeld door automatiseren van het klaarzetten van testdata.
Edwin van Vliet laat ons zien wat de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens betekent
voor Testdata en Privacy.
De inschrijving is inmiddels geopend.
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet lid? Met korting naar EuroStar!
Elk najaar vindt het mondiale testevenement EuroStar plaats, dit jaar van 4 tot en met 7
november in Gothenburg, Zweden. EuroStar is een podium voor internationaal vermaarde
sprekers uit het vakgebied om de laatste trends op gebied van softwaretesten te presenteren.
TestNet is een van de supporting organisations van EuroStar en dat betekent dat je als
TestNet-lid in aanmerking komt voor een mooie korting.
Als je je inschrijft voor de 2013-editie kun je bij je registratie op hun site aangeven dat je recht
hebt op korting (discount type = supporting organisation). Vervolgens kun je TestNet selecteren
als de supporting organisation. Dat levert je een korting van 10% op, wat kan oplopen tot meer
dan 200 euro bij deelname aan het volledige evenement!
Kijk voor informatie en registratie op www.eurostarconferences.com.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Themanummer van TestNetNieuws, gericht op het voorjaarsevenement
Hoe aan te melden voor de TestNetNieuwsWeekly?
TestNet LinkedIn Groep
Jubileumboek downloaden
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 (incl BTW). 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

