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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
De leukste/ergste testervaring van… Jeroen van den Berg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for papers voor TestNetNieuws Magazine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 3 februari 2015: Thema-avond: DevOps
De devops beweging bestaat al een aantal jaar (sinds 2009) en steekt veel andere test topics
naar de kroon wat betreft populariteit. Wat betekent dat voor de tester? Aan welke
eigenschappen moet een tester voldoen wil hij nog waarde kunnen toevoegen aan het software
delivery proces? In dit kader zal Maarten van den Ende van Xebia zijn ervaringen met ons
delen. Aan bod komen best practices, testautomatisering, tooling, hard- en softskills en de
buzzwords die elke DevOps'er moet gaan kennen!
Bert Rijsdijk and Valerio Barrila (presentatie is in het Engels!) are contributing to the switch of
IceMobile to Amazon Web Services while building a scalable REST web service. They both aim
to have the highest quality delivered with the minimum human interaction needed and to
achieve this they need operation inside their team. They will talk about their experience in
"moving to the cloud"!
Voor meer informatie een aanmelden: zie website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 16 maart 2015: Thema-avond: Testtechnieken voor gebonden en ongebonden
testen
Op de volgende thema-avond geven Ruud Teunissen en Rik Marselis samen een workshop
over testtechnieken. Testtechnieken worden door de ene stroming gezien als de oplossing, de
andere stroming heeft er een broertje dood aan. Deze workshop laat zien dat je bijzonder
effectief kunt testen door het op verantwoorde wijze “spelen” met de verschillende technieken
en het slim toepassen van de basisprincipes. Het scala aan beschikbare technieken en
basisprincipes is enorm; tijdens de workshop ervaar je hoe je technieken uit ogenschijnlijk
tegenstrijdige werelden kunt combineren tot een effectieve aanpak: denk bijvoorbeeld aan de
EVT in een exploratory test. Nadruk ligt uiteraard op de praktijk.
Voor meer info en aanmelden: zie website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Gratis naar NGI-events
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.

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

