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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Ervaringen van DEWT: het TestNet Najaarsevenement (1) door Philip Hoeben
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meld jouw artikel voor TestNetNieuws aan voor 15 februari
Komende TestNetNieuws Magazine van mei 2014 staat in het teken van het
voorjaarsevenement. Graag nodigen wij je uit om daaraan een bijdrage te leveren! Voor deze
TestNetNieuws verwelkomen wij artikelen, die een (directe of indirecte) relatie hebben met het
thema van het voorjaarsevenement "Testen - de praktijk; voor en door doeners!".
Uiterlijk 15 februari 2013 ontvangen we graag een melding van jouw voornemen om in te
zenden, met een korte toelichting op de inhoud (een paar regels of bullet points). Stuur jouw
aanmelding naar ons e-mailadres tnn@testnet.org.
Meer informatie over deze oproep op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 4 februari: Performancetesten
Joerek van Gaalen van Computest vertelt ons hoe je een efficiënt en succesvol
performancetest project uitvoert. Joerek behandelt een performancetraject van requirements tot
afronding en geeft inzicht in de strategie, activiteiten, type testen, aandachtspunten en
valkuilen. Deze presentatie geeft iedereen die met performancetesten in aanraking komt meer
duidelijkheid en begrip over performancetesten.
Na de pauze vertelt Rob Miebies, CGI, over het Performance Delivery Center bij ING. We
worden meegenomen in de inrichting en organisatie van een performance Delivery Center. Hoe
zet je binnen een grote bankorganisatie performancetesten op de kaart, welke performance
testen vinden plaats bij welke projecten en wat zijn de uitdagingen voor een Performance
Delivery Center. Daarnaast laat Rob ons zien hoe het performance deliverycenter voorziet in
activiteiten vanaf ‘dag 1’, zodat de uiteindelijke performance tests steeds minder ‘defects’ zal
opleveren en zelfs kan resulteren in het achterwege laten van een uitgebreide performance test.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 4 februari: Test het hbo-testcurriculum
Wil je op 4 februari wel naar TestNet, maar ligt performancetesten niet in je interessegebied?

Dan hebben we nog een optie voor je. De werkgroep hbo / academische testopleiding heeft een
concept-curriculum ontworpen voor het HBO-I. Op 12 november heeft er de eerste reviewsessie
plaatsgevonden. De ontvangen feedback is verwerkt. Voor het definitief maken van het ontwerp
van het curriculum willen we gebruik maken van de expertises van de leden van TestNet.
Parallel aan de thema-avond Performancetesten organiseren we daarom een nieuwe
reviewsessie. Breng je expertise in en bepaal mede hoe de opleiding van toekomstige testers
eruit gaat zien.
De sessie gaat door mits minimaal zestien deelnemers zich aanmelden, het maximum ligt bij
vijfentwintig.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 11 februari (Heerenveen): Risk Based Testen en Product Risico Analyse
Risk based testing staat of valt met het identificeren en prioriteren van productrisico's. Maar wat
houdt een goede productrisico-analyse nu in?
Op 11 februari nemen Jurian van de Laar en Chris Schotanus ons mee op deze zoektocht, met
een korte theoretische inleiding, gevolgd door het uitvoeren van een echte PRA. Let op: dit is
een herhaling van de workshop die zij eerder in Nieuwegein hebben gegeven.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 17 maart: Thema-avond SAP-testen
Een fors ERP pakket als SAP is niet eenvoudig te testen en kent een eigen aanpak en
aandachtspunten: autorisaties, maatwerk, conversies, interfacing. Voor sommigen is dit een
veelkoppig monster waar zonder branche- en/of pakketkennis niet tegenaan te testen is. Waar
moet je beginnen?
Deze thema-avond SAP testen zal meer inzicht bieden en een antwoord proberen te geven op
de volgende vragen:
- Waar moet je bij SAP testen op letten?
- Wat is er bijzonder aan ten opzichte van andere testen / ERP pakketten?
- Wat zijn de best practises en welke tooling kan mij bij SAP testen helpen?
De namen van de sprekers worden binnenkort bekend gemaakt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag 15 januari netwerktesten: NBC netwerk op punten voor verbetering vatbaar
De thema-avond van januari was een unieke: bijna 60 bezoekers hebben op uitnodiging van het
NBC diverse testen uitgevoerd op hun nieuwe glasvezel- en wireless netwerk. Middels een
aantal van tevoren geplande, en vele ad hoc uitgevoerde tests (onder andere bepalen van een
WiFi heat-map, spoofing van de DNS, performance metingen op netwerk en access points)
hebben we aangetoond dat het netwerk van NBC nog niet conform verwachting presteert. Op
diverse momenten was internettoegang voor delen van het publiek volledig onmogelijk, of op
zijn best erg traag. In aanwezigheid van de eigenaar van het NBC zijn de resultaten besproken.
Hij gaf aan blij te zijn met de resultaten en stappen te gaan zetten om de netwerkprestatie te
optimaliseren. Hij gaf ook aan dat hij graag opnieuw van onze diensten gebruik maakt als er
maatregelen getroffen zijn. Al met al een leuke, leerzame avond voor ons, en nuttig voor onze
gastgever.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

