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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Huib Schoots gaat deze week in op een terugkerend fenomeen in Testen is dood. Nee hè, toch
niet alweer?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for articles deadline najaarsmagazine 15 september
Slechts weinigen zullen bestrijden dat het testvak steeds technischer wordt. Het belang van
testautomatisering neemt hierdoor al jaren toe. Ontwikkelingen als Agile en DevOps vergroten
de behoefte om sneller, vaker en herhaalbaarder testen. Diverse testautomatiseringstools en
frameworks zijn in ontwikkeling, en bij een toenemend aantal klanten worden ze daadwerkelijk
ingezet. Eigenlijk zijn ze niet meer weg te denken als hulpmiddelen van de hedendaagse tester.
Daarom is het najaarsmagazine – net als het evenement – gewijd aan dit onderwerp. TestNet
nodigt je graag uit om je verhalen in te sturen over (de ontwikkelingen op het gebied van)
testautomatisering en testtooling. Denk bijvoorbeeld eens aan artikelen en verhalen over:
Hoe testautomatisering zich ontwikkelt (bijvoorbeeld onderzoeksresultaten met
onderbouwing)
Een review van een specifieke test(automatiserings)tool
Integratie tussen tools, Continous Integration
Het gebruik van virtualisatietools (bijvoorbeeld stubs en drivers)
Ondersteunende tools (testmanagement, projectmanagement, defectmanagement, etc.)
Het gebruik van tools voor performance-, security, regressie, unittesten, et cetera
Het gebruik van testdata- en testdatamanagementtools
Praktijkverhalen over testautomatisering, durf ook eens je faalverhaal te presenteren!
Wanneer en waarom automatiseren? En wanneer niet?

Klim in de pen en stuur jouw aanmelding naar ons e-mailadres: redactie@testnet.org.
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Bezoek de website voor meer informatie!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
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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