Uitnodiging voor de Valori thema avond, dinsdag
6 maart 2012

De nieuwe generatie
tools voor
geautomatiseerd testen

Beste collega’s en relaties van Valori,
Business IT Optimization vergt feitelijke stuurinformatie en die
wordt voor een belangrijk deel geleverd door goed testen.
Geautomatiseerd testen hoort daar in toenemende mate bij.
Goede tools zijn daarbij geen voldoende voorwaarde, maar wel
een noodzakelijke. Valori spreekt hierover op de Test Automation
Day op donderdag 21 juni 2012 in het WTC in Rotterdam.
Dat duurt nog even en wij vinden de moderne generatie tools
dusdanig interessant dat we twee gerenommeerde leveranciers
hebben uitgenodigd om ons een indruk te geven van de
mogelijkheden anno 2012. Deze keer niet van marktleider HP,
maar van twee andere, complementaire partijen:
Microsoft met de krachtige tooling in Visual Studio 10 en
Team Foundation Server
De Microsoft toolsupport voor testen is al lange tijd populair bij
developers, zeker in een .NET omgeving, maar wordt steeds
meer ingezet voor systeem- en acceptatietesten.
CitraTest, een relatief nieuwe tool die ook succesvol is in
moeilijke en heterogene omgevingen

Interface’t via de buitenkant van de GUI en heeft dus geen
last van een probleem waar je met veel applicaties, bv Oracle
Forms, tegenaan loopt: scripts die niet (meer) werken
vanwege wijzigingen of onzichtbaarheid van de onderliggende
objecten.
Deze tools zijn complementair: de eerste wordt vooral ingezet voor
ontwikkeltesten en de tweede voor business acceptatietesten.
Maar de tools worden steeds breder inzetbaar, en bovendien: in
dit ‘agile’ decennium liggen die scheidslijnen niet meer zo scherp.
Interessant om met elkaar over na te denken!
We zijn er trots op dat we de specialisten van Microsoft en Trendic
bereid hebben gevonden hun visie met ons te delen en de kracht
van hun tools te demonstreren.
Het programma
Zoals gewoonlijk hebben we een programma met ruimte voor
bijpraten en lekker eten. We stoppen niet te laat, zodat je op een
fatsoenlijke tijd weer thuis kunt zijn.
Je bent van harte uitgenodigd voor deze avond, waarin je
uiteraard ook jouw visie en ervaring kunt inbrengen en delen!
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Ontvangst rond 17:30 met lekker eten en drinken.
Geautomatiseerd testen in het W-model.
korte inleiding door Egbert Bouman
Testsupport in Visual Studio en Team Foundation Server
door Gerard van der Pol en Jan Willem van Buuren (Microsoft)
PAUZE
CitraTest: interfacen met “moeilijke” applicaties
door René Hazelaar en Marcel Diepenbroek (TrendIC)
Plenaire discussie en uitwisseling
Conclusies, afsluiting, naborrelen rond 21:00u.

Voor wie?
Deze avond is er voor alle relaties en medewerkers van Valori die
meer willen weten over de kansen en uitdagingen van
geautomatiseerd testen, met focus op de nieuwe generatie tools.
Je mag deze uitnodiging ook doorsturen en/of zelf relaties
uitnodigen. Zegt het voort!
Wanneer?
De avond is dinsdag 6 maart, van 17:30 tot ca 21:00u.
Waar?
Aangepaste locatie: Microsoft auditorium in Schiphol. Klik hier voor
details en routebeschrijving.

Aanmelden
In verband met de catering wil ik je verzoeken je direct aan te
melden bij de Valori receptie: receptie@valori.nl (is ingesteld als
reply adres). Na aanmelding sta je op de lijst; er volgt geen
verdere uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Egbert Bouman en Derk-Jan de Grood
Product Management Valori Testing & Acceptance
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