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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
De leukste / ergste testervaring van Peter de Winter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 oktober Najaarsevenement 'Trends in Testing'
Naast tracks over technische vormen van testen komen ook andere trends aan bod, zoals:
Eibert Dijkgraaf presenteert over de karakteristieken van testtrajecten in een big-data
omgeving.
Wil je meer weten over hoe de opkomende 'Internet of Things' beweging testen gaat
beïnvloeden, ga naar Tom van de Ven.
Albert Witteveen vertelt hoe je Google kunt gebruiken om een deel van bevindingen te
doen.
Rob van Steenbergen presenteert over zijn ervaringen met exploratory testing.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

