Kees Blokland <Kees.Blokland@polteq.com>
Nog twee weken voor Call for Papers! | NGI | Fijne feestdagen!
24 januari 2014 08:27

TestNetNieuwsFlits december 2013 - 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Op de valreep van 2013: Van onze voorzitter!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet leden naar NGI-bijeenkomsten
Vanaf heden is het mogelijk om als TestNet-lid alle NGI-bijeenkomsten te bezoeken onder
dezelfde voorwaarden als een NGI-lid. Op deze manier bieden we onze leden nog meer
mogelijkheden aan om interessante kennis op te doen en informatie te delen.
Om hier voor aan te melden zijn er twee mogelijkheden:
1. Op de website van het NGI staan de NGI events. Daar staat vaak een knop bij met
'aanmelden'. Daar kan met zijn/haar gegevens invullen. Bij de opmerkingen melden dat
je van Testnet bent.
2. Indien er geen aanmeldkop is: Aanmelden via het secretariaat van het NGI met mail,
datum van het event en je persoonsgegevens. Mailadres: info.ngi@ngi.nl
Veel wijsheid en plezier toegewenst bij het bezoeken van deze bijeenkomst. Overigens geldt de
afspraak natuurlijk ook andersom. Dus ken je iemand van het NGI nodig hem of haar dan eens
uit voor een thema-avond of evenement om zo ook ons mooie vak breder bekend te maken bij
de andere IT-disciplines
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers voorjaarsevenement deadline 1 januari
Over krap twee weken luiden we het oude jaar uit. Dat is tevens het moment dat de Call for
Papers voor het voorjaarsevenement ‘Testen – de praktijk; voor en door doeners’ sluit. Heb je
nu een waardevol praktijkverhaal en lijkt het je leuk om daarover te vertellen, maar heb je je nog
niet ingeschreven? Gebruik dan de kerstperiode voor het opstellen van je inzending. Op onze
website vind je volgens de hiervoor bestemde template.
Ga dus voor uitgebreide informatie en instructies naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 15 januari: Netwerktesten, de handjes uit de mouwen
Het NBC heeft een nieuw WiFi- en Glasvezelnetwerk. Wij zijn door het NBC uitgedaagd om
onze testkennis en -vaardigheden daarop los te laten. Na een briefing om 19:00 uur hebben we

anderhalf uur de tijd om, onder aanvoering van diverse specialisten, zelf het netwerk te testen.
Neem je eigen devices dus mee.
En uiteraard kun je je ook gewoon als deelnemer aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fijne feestdagen
Testnet wil je bedanken voor een mooi TestNet-jaar. Voor 2014 wensen we je geluk,
gezondheid en (economische) voorspoed toe, met de toezegging dat wij komend jaar weer ons
uiterste best doen om interessante, actuele en leerzame avonden en evenementen te
organiseren. Daarbij hebben we jullie kennis, inzicht en ervaring hard nodig, want tenslotte zijn
we een vereniging van leden, door leden, voor leden!
Namens alle vrijwilligers bij TestNet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Lees de presentaties van het najaarsevenement terug
Themanummer van TestNetNieuws, gericht op het najaarsevenement
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

