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TestNetNieuwsFlits Januari 2015 - 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Call for papers voor TestNetNieuws Magazine!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 3 februari 2015: Thema-avond: DevOps
De volgende thema-avond staat in het teken van Devops. Bij DevOps draait het om
samenwerking tussen ontwikkeling en beheer. Daar komt de naam ook vandaan: Dev staat voor
Development en Ops voor Operations. In DevOps zitten een tweetal kernprincipes: Continuous
Integration en Continuous Delivery. In dit kader zal Maarten van den Ende zijn ervaringen met
ons delen, en zullen Desmond Delissen en Valerio Barrila (in het Engels) een experience talk
houden.
Voor meer informatie een aanmelden: zie website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last 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
naarde website van TestNet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Migratie website wordt binnenkort afgerond
Hopelijk kunnen we deze week de migratie effectueren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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