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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Edward van Deursen geeft voorproefje thema-avond security testen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 september Thema-avond Datawarehouse & BI
We starten de tweede jaarhelft met een thema-avond over het testen van Datawarehouse & BI,
verzorgd door de werkgroep BI. Ferran Rohaan, Brian Engel en Armando Dörsek vertellen
vanuit de werkgroep onder andere over de toenemende complexiteit van DWH&BI-oplossingen,
testactiviteiten verdeeld over de keten en geautomatiseerd testen van DWH&BI-oplossingen.
Aanmelden en meer info op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 september TestNet Noord - Securitytesten
In Hajé Heerenveen houden we op 9 september een thema-avond over het testen van security.
Binnen VCD is recent de hele divisie Healthcare gecertificeerd voor ISO27001, een standaard
voor informatiebeveiliging. Rob Smit is information security manager, en vertelt ons meer over
deze norm, onder andere wat deze voor het testen in de dagelijkse praktijk betekent. Edward
van Deursen (security expert binnen Sysqa) heeft gemerkt dat veel testers security op een of
andere manier uit de weg gaan. Men vindt dat men er onvoldoende van weet en dat het nogal
technisch is. Dat laatste is in sommige gevallen waar terwijl het eerste over het algemeen erg
meevalt. Edward maakt duidelijk dat je onbewust al veel security testen uitvoert. Op een of
andere manier voert iedere tester wel testgevallen uit die een security kwaliteitskenmerk raakt.
Met deze bewustwording kijken we verder naar het security testen. De presentatie voert langs
de belangrijkste normen die voor iedere tester interessant zijn, en behandelt een aantal
generieke security testgevallen die niet in een (regressie) testset mogen ontbreken.
Ga voor inschrijven en meer informatie naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 oktober Najaarsevenement 'Trends in Testing': inschrijving open!
Vorige week berichtten we je al over de toename van presentaties over technisch testen. In lijn
daarmee komen ook de liefhebbers van non-functional testing aan hun trekken. Twee tracks
gaan over performancetesten, twee tracks gaan over securitytesten. Michael Kok vertelt hoe we
performancetesten kunnen verschuiven van allerlaatste activiteit in het testtraject naar een
parallelle activiteit in de bouwfase. Marc Koper en Henk Jaap van den Broek vertellen over hoe
performancetest verandert in DevOps-trajecten. Wil je meer horen over securitytesten, ga dan
naar Jan-Wouter Lok en Peter Rietveld om meer te horen over het belang van securitytesten. 's
Avonds vertellen Arjan Janssen en Rob van der Veer over Secure Software Development.
Inschrijven en programma op de website.

Inschrijven en programma op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête!
Elk jaar vragen we jullie als leden wat je van TestNet vindt, of je nieuwe ideeën hebt en welke
zaken we kunnen of moeten verbeteren. Dit jaar stellen we, naast een paar algemene vragen,
specifiek een aantal vragen over de SummerSchool en de TestNet werkgroepen. Vanaf deze
week gaat de TestNet Ledenenquête 2015 op de mail. Je bent van harte uitgenodigd daaraan
deel te nemen. Je helpt ons, en jezelf, door deze in te vullen. Dat zorgt er namelijk voor dat we
TestNet nog mooier, beter, breder en representatiever kunnen maken. Neem dus vijf minuutjes
de tijd en vul deze in! Alvast bedankt!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

