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Laatst een artikel gelezen over de drie I’s waarmee vernieuwingen en veranderingen
mee te maken krijgen: Innovators (bedenker), Imitators (volger) and Idiots (…).
Wat ben jij?
TestNetNieuwsFlits Oktober 2016 - 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Deze week in de rubriek “video review”: Golden Circle by Simon Sinek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 9 november 2016: Programming for Testers en 'De Robots komen'
Tijdens deze avond heb je de mogelijkheid om je kennis bij te spijkeren en TestNet biedt je 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
Daarmee kom je tegemoet aan een steeds vaker gehoorde eis/wens/…: je kunt je als tester
nauwelijks nog permitteren om niets af te weten van testautomatisering, scripting en
programming.
Parallel aan deze workshops staan we stil bij robots. Bart Knaack en Rik Marselis delen hun
fascinatie voor robots en gaan deze avond met een beperkte groep geïnteresseerden (max. 20
mensen) 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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evenement van derden 15 november 2016: Testing Showcase Amsterdam
Zoals je wellicht op onze website hebt gezien wordt door unicom een evenement georganiseerd
in Amsterdam. Bijgaand een bericht namens deze organisatie:
This event looks at the current testing environment and offers delegates a programme including
high quality presentations, case studies, a panel session and networking opportunities. Some of
the organisations presenting include: Hotels.com, Agile Testing Alliance and TNT Express. Visit
the website for the full programme.
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Zij bieden TestNet leden de kans op vrijkaartjes door middel van de actie “5 free tickets for
Testing Showcase Amsterdam, 15 November”:
To apply for tickets please email info@unicom.co.uk stating your name, position, company and
quoting Ref: “TestNet”
Bezoek onze website voor meer informatie over evenementen van derden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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