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Call For Articles TestNetNieuws Najaar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vrijwilligers van TestNet wensen iedereen een fijne zomerperiode toe!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 september Thema-avond BI
We starten de tweede jaarhelft met een thema-avond over het testen van BI. De details worden
zo snel mogelijk via de website bekend gemaakt. De inschrijving gaat begin augustus open.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 september TestNet Noord - Securitytesten
In Haje Heerenveen houden we op 9 september een thema-avond over het testen van security.
We hebben met twee goede sprekers uit het vakgebied contact en verwachten snel meer
details over de avond te kunnen geven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Oktober Najaarsevenement 'Trends in Testing'
Op 14 oktober staat het volgende grote evenement op de kalender. Het thema van dit
najaarsevenement is: "Trends in testing". Op 29 juni heeft de evenementencommissie de
selectie van sprekers gemaakt. We maken dit programma binnen enkele dagen bekend op de
website.
Wel kunnen we alvast de eerste keynotesprekers verklappen, en dat is een hele
interessante:Paul Rutter is testmanager bij de Engelse publieke omroep BBC. Hij vertelt over
de evolutie van testen van mobiele platformen bij BBC Digital. In zijn eigen woorden:
"Focusing on Testing native applications. My talk will cover how the team, our approach,
methodologies, frameworks and ways of working have evolved to keep up with the breakneck
pace of Mobile application development and delivery, and alignment with the department's five
principles of software development."
Houd de site in de gaten voor het hele programma! Je kunt je inschrijven vanaf medio augustus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goede vakantie!
Vanaf 6 juli is voor regio noord de vakantieperiode begonnen. De overige regio's volgen de
komende weken. Namens de evenementencommissie van TestNet wensen we je een
uitstekende vakantie. We hopen je uiteraard weer gezond en vol energie te begroeten in de
tweede helft van het jaar, in Nieuwegein of Heerenveen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS

LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De voorjaarspecial staat op de website.
Terugblikken op het voorjaarsevenement op de website met de foto's en de presentaties.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloggen op de website:
Je gebruikersnaam is BL0606. Je wachtwoord heb je eerder per email ontvangen. Aanvragen
nieuw wachtwoord kan via “wachtwoord vergeten”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

