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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Rik's column: Hoe test je onsterfelijkheid?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête
TestNet is een vereniging voor leden, door leden. Jouw meningen en ervaringen als lid zijn voor
ons als evenementencommissie bijzonder belangrijk, zodat we goede, actuele en interessante
thema-avonden en evenementen kunnen blijven organiseren. Om die reden vragen we je om
deel te nemen aan onze enquête, waarin je de mogelijkheid hebt om ons te wijzen op
verbeteringen, je aan te melden als spreker, of andere feedback met ons te delen.
Ga naar deze link en vul de enquête snel even in!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 17 maart: Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is een uitgelezen mogelijkheid om als lid betrokken te zijn bij
TestNet. Op de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het
afgelopen jaar, en kijkt vooruit naar het komende jaar. De ALV begint om 15:30 en eindigt om
17:30. Meer informatie is te vinden op onze site.
Ga naar de website aan te melden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 10 april: Big Data
Op donderdag 10 april gaat de thema-avond over Big Data. Wat is het, wat kan je ermee, en

wat zijn de specifieke uitdagingen voor ons al testers? Om een tipje van de sluier op te lichten,
big data gaat over systemen die zodanig groot en complex zijn geworden dat alle data niet
meer fysiek en/of logisch in één locatie of één systeem kan worden opgeslagen. Paul Rakke en
Henk ter Haaster geven je op de deze avond hun visie.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 10 april: Testing Dojo
Een testing dojo is een samenkomst van een groep testers om met elkaar te werken aan
testopdrachten en daarbij door samenwerking van elkaar te leren. Tijdens deze testing dojo zal
de Domain testtechniek centraal staan. Ray Oei en Peter Schrijver leggen de basis van de
techniek uit, en daarna wordt gezamenlijk gewerkt aan het beoefenen van de techniek. Het
betreft dus een interactieve avond, het meenemen van een notebook is een must om mee te
kunnen doen.
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 in omgeving Rotterdam. 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.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

