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“Alle testen kunnen worden geautomatiseerd” Feit of fictie?
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Van de redactie: Het TestNetNieuws magazine is er weer! Het najaarsevenement wordt weer
een interessante dag. Bereid je vast voor door dit magazine te lezen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement – “1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen”
Er zijn al bijna 500 aanmeldingen voor het evenement op 1110. Als je je nog niet hebt
aangemeld, grijp dan nu de kans dat alsnog te doen en samen met je medetesters kennis en
ervaringen uit te wisselen.
Maak je keuze uit het programma, verdiep je in de verhalen of bekijk alvast de beschikbare
presentaties!
En uiteraard: vergeet niet je aan te melden via de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herhaalde oproep: geef je TestTips door aan de redactie!
Omdat TestNet volgend jaar 20 jaar bestaat zijn we – nog steeds - op zoek naar jullie TestTips!
Lees de volledige oproep in de weekly!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jubileumevent: wie worden onze keynotesprekers?
Omdat TestNet volgend jaar 20 jaar bestaat zijn we op zoek naar bijzondere keynotesprekers
voor het jubileumevent. Het moet immers een speciaal event worden! Heb je een idee of
suggestie, geef het dan door aan ons op informatiebeheer@testnet.org!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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