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“Maart roert zijn staart” (ofwel het kan nogal stormachtig zijn in Maart). En TestNet doet
dat zeker ook van spreken in Maart met een themaavond in Heerenveen, een dubbele in
Nieuwegein en de ALV!
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Gerard Numan beantwoordt een prangende vraag: Cartoon: Wat hebben we aan testers?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 31 maart 2016: DevOps in de Praktijk, Hajé Heerenveen
Arjen Hiemstra en Marco Kroonwijk (beiden ING) vertellen in de eerste presentatie over
“Continuous Delivery voor ingekochte applicaties?”: Continuous Delivery (CD) stelt DevOps
teams in staat om gezamenlijk het voortbrengingsproces voor het opleveren van software te
automatiseren, en daarmee een snellere en frequentere levering van hoogwaardige applicaties
te bereiken. Maar als teams voornamelijk applicaties onderhouden die geleverd worden door
externe partijen, en daardoor ontwikkel- en testvaardigheden in het team missen, is het dan nog
steeds nuttig en haalbaar om CD te implementeren?
De tweede presentatie wordt verzorgd door Pascal Dufour (Stater): “Devops elke dag kleine
stapjes vooruit”. Bij Stater is men, sinds de invoering van Agile, hard bezig om steeds sneller te
kunnen leveren. Van een 2 maandelijkse release naar 2 wekelijkse live gang. En in de nabije
toekomst nog korter. In deze presentatie komen de kleine stappen aan bod die gezet worden
richting Devops. Successen moeten worden gevierd en tegenslagen moeten worden verwerkt
tot ervaringen. Wil je weten hoe het binnen Stater wordt aangepakt en hoe met ruim 20 agile
teams de transitie wordt gemaakt? Kom dan langs en hoor hoe het gaat in de praktijk.
Kijk voor meer informatie en/of het aanmelden op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 maart 2016: ALV, Mobile en Hoe schrijf ik een goede abstract.
Alle TestNet leden zijn van harte uitgenodigd voor de de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op 21 maart 2016 om 16:00 in het NBC te Nieuwegein.
Om deel te nemen aan de vergadering dien je je te kunnen identificeren als lid met je naam en
lidmaatschap-nummer. Voor deelname aan de ALV kun je je tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV via
onze website aanmelden.
Tijdens de Mobile-sessie vanaf 19:00 laat Jan Bertijn van KZA ons kennis maken met
“Xamarin", een tool waarmee het mogelijk is apps te schrijven in C# en de code te hergebruiken
voor verschillende platformen. Daarnaast geeft deze tool de tester een aantal handige
toepassingen zoals de mogelijkheid om de front-end van een app geautomatiseerd te testen en
te controleren of de app devices goed functioneren. De tweede spreker volgt (hopelijk)

binnenkort! Inschrijven kan op de website!
Parallel aan de thema-avond Mobile, verzorgen Rik Marselis en Peter van Tulder de
workshop 'hoe schrijf ik een goede abstract'. Dat een abstract inhoudelijk goed moet zijn moge
duidelijk zijn. De boodschap moet echter ook kernachtig worden geformuleerd, in een heldere
en smakelijke verpakking. Een abstract is je schriftelijke elevator pitch: je wilt je lezer vangen
met een pakkende titel en een smaakmakende intro, en benieuwd maken naar de rest van je
verhaal. De inschrijving is geopend!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarspecial staat op de website..
Terugblikken op het najaarsevenement 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.
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