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Oftewel: “Meld je aan via de website en mis het niet…” in enen en nullen, maar dat
hadden jullie vast al door
TestNetNieuwsFlits September 2016 - 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Omdat timing alles is, gaat Kees Blokland in zijn column in op “just in time testmanagement”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement – “1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen”
Het najaarsevenement op 11 oktober staat klaar voor jullie klaar. Het programma gaat in op
technische skills, automatisering van het testen, T-shaping, sneller, vaker en herhaalbaarder
testen en ervaringen met de inzet van diverse testautomatiseringstools en frameworks bij
diverse bedrijven.
Naast de sprekers die zijn geselecteerd uit de inschrijvingen hebben we ook dit keer 2 sprekers
uit het buitenland uitgenodigd: Rob Lambert en Emily Bache. Beiden hebben een interessante
visie op testen en zetten ons aan het denken. Zo gaat Emily in haar workshop in op een
tegengestelde kijk op testautomatisering en de achterliggende insteek. Grijp je kans om haar
workshop bij te wonen.
Maak je keuze uit het programma, verdiep je in de verhalen of bekijk alvast de beschikbare
presentaties!
Meld je aan via de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herhaalde oproep: geef je TestTips door aan de redactie!
Omdat TestNet volgend jaar 20 jaar bestaat zijn we op zoek naar jullie TestTips!
Lees de volledige oproep in de weekly!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
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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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