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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Storing op TestNet.org
Op dit moment hebben we een storing op TestNet.org waardoor soms pagina’s zoals de
evenementen pagina’s niet beschikbaar zijn. Het kan zijn dat de links in deze TestNetNieuws
Flits hierdoor niet werken.
Onze excuses hiervoor, onze provider is hier druk mee bezig.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Pascal Dufour: Software Delivery Pipeline
‘In deze blog wil ik het hebben over de blauwdruk van een software delivery pipeline.
Tegenwoordig kunnen we een volledige deployment doen in minuten en dan zijn er veel zaken
automatisch gecheckt.’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evenementen derden – Met korting naar EuroSTAR 2-5 November in Maastricht
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 1 juni 2015: Thema-avond TestNet en EuroSTAR
In juni hebben we iets bijzonders!
Met Ruud Teunissen hebben we niet alleen een zeer ervaren test professional in onze
evenementencommissie, Ruud is dit jaar tevens programme chair van het 23e EuroSTARcongres, dat van 2 tot en met 5 november plaatsvindt. Dat stelt ons in staat om een bijzondere
thema-avond te organiseren: TestNet meets EuroSTAR, een avond in samenwerking met de
organisatie van EuroSTAR. We verwachten in ieder geval een van de sprekers van EuroSTAR
op ons podium te zetten.
Schrijf je hier in
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 24 juni: Summer School 2015
De TestNet Summer School biedt een groot scala aan workshops. In de ochtend, middag en
avond kun je kiezen uit diverse workshops.
Enige workshops zijn al bekend:
DATPROF: Waarom geen productiedata? Marten Bakker en Marco den Haan (max. 50
deelnemers)
Improve Quality Services: Repeat test automation? Pieter Withaar (max 50 deelnemers)
Polteq: Mobile app testing in de praktijk. Marc van 't Veer (max 50 deelnemers) neem je eigen
Android device en je laptop computer mee
Bartosz ICT: Aan de slag met Regie van Kwaliteit. Jos van Rooijen, Jurgen van Amerongen,
Jochem Pollmann (max 50 deelnemers)

De rest van de invulling laten we zo snel mogelijk weten
Houdt deze pagina in de gaten voor het programma
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Najaarsevenement geopend – deadline 30 mei
Eens in de paar jaar wijdt de evenementencommissie een evenement aan de trends in testen.
In 2012 was de laatste keer. Inmiddels zijn we drie jaar verder en diverse nieuwe begrippen
hebben hun intrede in het testvak gedaan of zijn van niche naar common practice verschoven.
Reden om het najaarsevenement te wijden aan trends in testing. Stuur je inzending uiterlijk op
30 mei in naar evenement@testnet.org.
Je vindt de Call for Papers op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

