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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Derk Jan over de duivelse combinaties bij het testen van het NBC netwerk door TestNet
op 15 jan j.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------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. 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
spectaculaire rondleiding door de fabriekshallen en over de kade van Huisman krijgen is het
maximaal aantal deelnemers beperkt tot 60. Let op: aanmelding kan nog tot aankomend
weekend! 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.
Kijk ook eens op de website van Huisman Equipment.

-------------------------------------------------------------------------------------------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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met korting naar de Dutch Testing Conference 9 april 2014
Op woensdag 9 april 2014 vindt de 5e editie van de Dutch Testing Conference plaats in de
ReeHorst in Ede. Leden van Testnet schrijven zich in met 50 euro korting.
Ga naar de website voor meer informatie, ook over het aanmelden met korting.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

