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“In de binaire wereld betekent een 1 waar en een 0 onwaar
Het najaarsevenement was in dat opzicht duidelijk een 1:
een geslaagd evenement.”
TestNetNieuwsFlits Oktober 2016 - 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Joris Meerts deelt zijn mooiste en ergste testervaring in de weekly van deze week.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement – “1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen”
Namens het bestuur en evenementencommissie van TestNet, hartelijk dank voor je bijdrage
aan het najaarsevenement van dinsdag 11/10.

En uiteraard: zodra de presentaties en foto’s beschikbaar zijn vind je deze terug op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 9 november 2016: Programming for Testers en 'De Robots komen'
Programmeren wordt een steeds belangrijker onderdeel op het portfolio van elke tester. Je kunt
je nauwelijks nog permitteren om niets af te weten van testautomatisering, scripting en
programming. Om die reden organiseren we de avond Programming for Testers. Tijdens deze
avond heb je de mogelijkheid om je kennis te vergroten, bieden wij de keuze uit:
Harold van Geenhuizen - van Record & Playback naar CI/CD
Roy de Kleijn - Verbeteren van Selenium WebDriver testscripts
Bert Zuurke - Testautomatisering met Powershell
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Parallel aan deze workshops staan we stil bij robots. Recent was er een interview met Dan
Barry. In 1996, 1999 en 2001 vloog de ruimte in. Vervolgens richtte hij twee bedrijven op die
robots produceren. in het interview vertelt hij het volgende:
"Toen ik hier aankwam stapte ik in de tram, want dat doe ik graag in een nieuwe stad. Toen ik
instapte was er een meneer - ik weet niet precies wat zijn baan was, maar het had iets te
maken met tickets. En ik dacht: 'hij gaat weg'."
"Ik ging zitten en toen zag ik de chauffeur voorin. Ik dacht: 'die gaat ook weg'. Over vijf of tien
jaar heb je geen tramchauffeurs meer."
Bart Knaack en Rik Marselis zijn al een tijd gefascineerd door robots en gaan deze avond met
een beperkte groep geïnteresseerden (max. 20 mensen) samen verkennen hoe robots de
maatschappij in het algemeen en het testvak in het bijzonder gaan beïnvloeden.
Meer informatie over de workshops en sessie over robots, vind je op 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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarsspecial 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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