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Volgens mijn agenda staat de zomer staat voor de deur.
Ik heb er nog niets van gemerkt…
TestNetNieuwsFlits Juni 2016 - 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
Een oproep om bij te dragen aan het Najaarsmagazine met als thema “Automatisering”..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Najaarsevenement – deadline 10 juli
Het thema “1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen” biedt onder meer ruimte
aan presentaties en workshops waarbij meer aandacht is voor technische skills, wordt ingegaan
op automatisering van het testen en de nauwe(re) samenwerken met development en beheer,
…
Stuur jouw verhaal en jouw visie in over de digitalisering van ons vakgebied.
Lees de volledige call for papers en download de informatie op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet ZomerWorkshops 2016 – 13 juli 2016, NBC Nieuwegein
De ZomerWorkshops bieden vanaf 9:00 in de morgen tot 21:00 's avonds een vijftiental sessies
verzorgd door de sponsors van TestNet. Elke sessie duurt ~ 3 uur en gaat in op ontwikkelingen
in het testvak.
De TestNet ZomerWorkshops zijn voor TestNet leden gratis, maar ook gratis toegankelijk voor
studenten en docenten van HBO en WO.
Het programma staat op onze website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Articles Najaarsnummer – deadline 15 augustus
In lijn met het thema “1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen” van het
evenement is de redactie op zoek naar verhalen en artikelen die een link hebben met dit thema.
Alle (mogelijk) spreker worden aangemoedigd hun verhaal ook te delen in een artikel en
mensen die liever hun verhaal delen op (digitaal) papier roepen wij op in te sturen.
De redactie is te allen tijde bereid mensen te helpen bij het vervolmaken van hun inzending!
Lees de volledige call for articles op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
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TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De voorjaarsspecial 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.
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