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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
De leukste/ergste testervaring van… Wera Vinke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 14 mei: Voorjaarsevenement
Nog een ruime maand tot aan het TestNet voorjaarsevenement 'Testen... de praktijk'. Elk
evenement kent een specifiek thema. Vaak is dat één specifiek onderwerp, maar dit keer is het
een laag waarbinnen alle mogelijke testonderwerpen passen, zolang ze maar uit de praktijk
komen. Daardoor hebben we er alle vertrouwen in dat we voor iedereen wat interessants
hebben geselecteerd. Er staan presentaties gepland over mobile, omgaan met beperkingen,
testen van SAP, testautomatisering binnen Agile, combinatie van Agile en waterval, applicatieen servicevirtualisatie, testprocesverbetering, Risk Based Testing, performance testing en
gebruik van templates. We horen success stories, maar ook minder succesvolle ervaringen
komen aan bod. Heb je je nog niet ingeschreven, doe dat dan snel!
Ga naar de website voor een programmabeschrijving en daarna direct naar de aanmeldpagina
workshops of aanmeldpagina evenement!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

