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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Van de redactie: Lees nu het laatste TestNetNieuws magazine!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 20 november: Thema-avond Risk Management
Door testuitvoering zelf kan een hoop verkeerd gaan. Denk aan testen die omwille van de
doorlooptijd rechtstreeks in productie uitgevoerd worden, aan testomgevingen die kwetsbaarder
zijn dan de productieomgevingen, maar wel dezelfde gevoelige data bevatten of aan
performance testen die productiesystemen onderuit trekken! Bart Knaack neemt ons mee
langs projecten waar de gevolgen van fouten in juist het testen zelf groot waren en bespreekt
de mogelijkheden om dit te voorkomen. Na de pauze nemen Chris Schotanus en Bart ons op
interactieve wijze mee in een forum, waarin we het onderwerp gezamenlijk verder uitdiepen.
Ga voor inschrijven en meer details naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugblik najaarsevenement
Op 30 oktober hebben we met zijn allen kunnen genieten van een fantastisch
najaarsevenement. De evenementencommissie maakt graag van de gelegenheid gebruik om
iedereen te bedanken voor zijn/haar aanwezigheid, inbreng en enthousiasme. We kijken terug
op een geslaagde dag!
Wil je nog even nagenieten, kijk dan op onze fotopagina voor een visueel verslag van de dag.
Uiteraard staan we open voor alle suggesties die onze evenementen kunnen verbeteren. Stuur
daarvoor een email naar evenement@testnet.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid blijven
We kunnen ons natuurlijk niet voorstellen dat iemand zou willen opzeggen als lid…
Mocht je dat toch willen doen: dit moet voor 1 december via info@testnet.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
BNTQB website
Gratis naar NGI-events
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

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

