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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Van de nieuwe hoofdredacteur Rob van Steenbergen: mag het ietsje meer zijn?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 17 maart: Algemene ledenvergadering
In een separate mailing is de uitnodiging verstuurd voor de ALV. De agenda, convocatie en de
notulen van de bijeenkomst zijn ook op de website te downloaden. Daarvoor moet je wel
inloggen en in het menu links ALV info kiezen.
Ga naar de website aan te melden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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?
Evelien Hermans gaat tijdens haar presentatie in op wat SAP testen precies is en wat het zo
bijzonder maakt. Ze vertelt over de punten die bij SAP testen extra aandacht verdienen en
welke methodieken erbij toegepast kunnen worden. In de tweede presentatie legt Rutger
Koppelaar uit welke tools zich goed lenen voor SAP testen en welk onderscheid er is tussen de
verschillende tools. Kies je voor QC, SAP Solution Manager of toch iets anders? Tijdens deze
presentatie gaat hij in op de toolkeuze bij SAP testen, zowel voor de test(automation) engineer
als voor de testmanager.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 17 april: Huisman Equipment, thema-avond op locatie
Op 17 april zijn we te gast bij Huisman Equipment. Een wereldwijd bekende leverancier van
offshore installaties zoals geautomatiseerde boortorens, offshore kranen en pijpleginstallaties.
De installaties van Huisman worden in de meest complexe offshore-projecten ter wereld
gebruikt.
Kijk alvast eens op: http://www.huismanequipment.com/en
We zullen een kijkje nemen in de enorme fabriek waar Huisman haar producten vervaardigt.
Uiteraard willen we ook graag van Huisman horen hoe een dergelijke bedrijfsvoering zich
vertaalt naar het testen van software. Omdat we een rondleiding door de fabriekshallen en over
de kade van Huisman krijgen is het maximaal aantal deelnemers beperkt tot 60. We zullen
waarschijnlijk moeten loten. Je kunt je aanmelden vanaf 17 maart t/m 24 maart. Uiterlijk 31
maart hoor je of je ingeloot bent. Voor aanmelding is opsturen van legitimatie verplicht.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Gratis naar NGI-events
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

