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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Bezoek de website voor de wekelijkse update van de redactie!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het gaat goed met de aanlevering van testideeën! Maar er kan nog veeeel meer bij...
Volgend jaar bestaat Testnet twintig jaar! Een leeftijd die gevierd mag worden. En om dit te
vieren dagen we jullie uit om je testtips te delen met alle leden. We verzamelen deze en de
beste worden gepubliceerd op een mooie manier (wat het precies wordt, is nog een verrassing).
We zoeken filosofische wijsheden, in te trappen deuren, vergezichten, snedigheden,
spitsvondigheden, of ’gewoon een goed idee’.
Heb je een tip over testen? Stuur deze op naar redactie@testnet.org
Lees meer over aanlevering in de Weekly.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 9 november 2016: 'De Robots komen'
Er is geen technologie waarover in de afgelopen eeuw zoveel is gefantaseerd en gedroomd: de
robot als helper van de mens of, in sommige gevallen, als kwaadaardig monster dat zich tegen
hem keert. In 1961 deden robots hun intrede in de auto-industrie; inmiddels dringen ze door in
veel andere domeinen van ons bestaan. In de zorg kunnen ze als hulpje en kameraad ouderen
en hulpbehoevenden minder eenzaam en afhankelijk maken. In het ziekenhuis helpen ze artsen
bij de operatie. In magazijnen vervangen ze al een deel van het personeel – en misschien
bezorgt een drone binnenkort een pakketje in uw achtertuin.
Bart Knaack en Rik Marselis delen hun fascinatie voor robots en gaan deze avond met een
groep geïnteresseerden (max. 20 mensen) verkennen hoe robots het testvak gaan
beïnvloeden.
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Meer informatie vind je op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 9 november 2016: Programming for Testers
Spijker je kennis bij op het gebied van testautomatisering om tegemoet te komen aan de steeds
vaker gehoorde eis/wens/… om zo veel mogelijk te weten van testautomatisering, scripting en
programming. Je hebt keuze uit drie sessies:
Harold van Geenhuizen - van Record & Playback naar CI/CD
Roy de Kleijn - Verbeteren van Selenium WebDriver testscripts
Bert Zuurke - Testautomatisering met Powershell
Meer informatie vind je op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 13 december 2016: Test het NBC netwerk
In januari 2014 hebben we met ongeveer 80 man het nieuwe WiFi netwerk van het
Nieuwegeins Business Center getest en daar hebben we toen geen spaan van heel gelaten.
Bijna drie jaar verder heeft het NBC haar netwerk gemoderniseerd: met 71 access points en
een scala aan vernieuwingen is NBC van mening dat het netwerk nu volledig bij de tijd is. Zowel
TestNet als het NBC gaan graag de uitdaging aan het netwerk opnieuw grondig te testen.
Net als in 2014 zijn we op zoek naar 8 tot 10 team-captains, die één aspect van het testen van
een netwerk willen uitwerken en deze tijdens deze thema-avond met een clubje testnetters
(ongeveer 10 personen) uitvoeren. Heb je een leuk idee om als team-captain te fungeren?
Stuur je idee naar: voorzitter@testnet.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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