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Mooie spreuk voor eenieder in onze industrie:
“Vraag niet of ze het snappen. Vraag of je het goed hebt uitgelegd”
TestNetNieuwsFlits Maart 2016 - 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
De redactie heeft weer een aantal interessante Lees- en luistertips.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 31 maart 2016: DevOps in de Praktijk, Hajé Heerenveen
Het belooft een interessante avond te worden in Heerenveen: Arjen Hiemstra en Marco
Kroonwijk (beiden ING) laten zien of Continuous Delivery voor ingekochte applicaties mogelijk
is. Pascal Dufour (Stater) neemt ons mee in de stapsgewijze transitie naar Devops.
Kijk voor meer informatie en/of het aanmelden op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 11 april 2016: De NS bij TestNet - Praktijkervaring met testen op het spoor
Er is de afgelopen jaren op testvlak erg veel bij de NS gebeurt, zoveel dat er een miniconferentie testen bij de NS is ingericht. Een tweetal sporen bieden je de mogelijkheid om de
tracks te kiezen die jou het meest interesseren.
Spoor A:
Huub van der Wouden gaat in op hoe ervaringen op luchthavens hebben bijgedragen aan de
opzet van het Test Competence Center. Stijn van den Brand en Paul Custers staan stil bij de
huidige werkwijze, tools en inrichting van het Test Competence Center.
Spoor B:
Wilfred Wattel en Marijn van Gemert geven inzicht in hoe zij omgaan met productiedata,
logging analyses en rule engines. Onno Wierbos en Remco Blewanus delen hun ervaring met
non-functional testen.
Kijk voor meer informatie op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorjaarsevenement “Verbreed je basis – nieuwe vaardigheden voor testers”
Op 11 mei 2016 vindt in het NBC in Nieuwegein het voorjaarsevenement plaats. Je hebt nog
alle tijd om de tracks uit te zoeken die je graag wil bezoeken. En de tijd om jezelf of je manager
te overtuigen van het feit dat een dag naar het evenement erg leerzaam is voor jouzelf en je
team.
Bekijk het volledige programma op de website!
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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