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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vrijwilligers van TestNet wensen iedereen een voorspoedig 2015 toe!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
TestNet Cartoon: Softwarefout redt mensheid!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 14 januari 2015: Thema-avond: Agile/Scrum
De eerste thema-avond van het nieuwe jaar is al op 14 januari. Het thema is Agile/Scrum,
Scrum is een Agile aanpak, welke als framework kan worden ingezet om software in
teamverband te ontwikkelen. De invulling van de avond wordt: de workshop Agile en SAP, deze
zal worden gegeven door Sander Sing.
Inmiddels is Agile een breed geaccepteerde projectmethode. Ook steeds meer SAPimplementaties worden Agile opgezet. SAP-testers zullen daardoor steeds vaker hun werk
moeten doen in een Agile omgeving. Welke kansen en uitdagingen levert dit op voor het project
en voor de tester. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van 'best practices' waarna er
aan de hand van stellingen een forumdiscussie zal zijn om visies en ervaringen met elkaar te
delen.
Voor meer informatie een aanmelden: zie website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Voorjaarsevenement 'Boodschappers van de Koning: de kracht van
testrapportage'.
Met een knipoog naar de monarchie (het evenement vindt in 2015 op voormalig Koninginnedag
plaats) gaat het voorjaarsevenement over het brengen van de boodschap, misschien wel de
belangrijkste taak die we als testers hebben. Wat maakt ons een goede boodschapper? En hoe
gaan we om met de gevaren van de weg en van de boodschap zelf? De Call for Papers voor
het voorjaarsevenement 2015 is geopend. Heb je een goed verhaal over testrapportage, dan
zien we je inzending graag tegemoet. Wil je de gehele Call lezen, of wil je wat voorbeelden voor
mogelijke detailonderwerpen, ga naar de website van TestNet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Binnenkort migratie website
Begin januari gaan we de website migreren naar een andere omgeving. Oppervlakkig verandert
er weinig, maar achter de schermen is veel anders. We hebben een geheel nieuw cms. Omdat
het een SaaS voorziening is, hebben we geen technisch beheer meer. Volledig de cloud in dus!
Links en rechts hebben we kleine functionele verbeteringen aangebracht. Die kom je vanzelf
tegen. Zodra we overschakelen krijgt iedereen een e-mail met inloginstructies. Op het moment
dat 1600 testers iets gaan gebruiken dan worden er foutjes gevonden. Mail ze graag
naarinformatiebeheer@testnet.org!

naarinformatiebeheer@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
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.

