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Nyhetsbrev

Hej kära testare,
Året börjar att gå mot sitt slut och vår sista konferens närmare sig, Q4 den 24 november. Denna gång har vi låtit våra trogna sponsorer vara med i planeringen vilket
har resulterat i några nya spännande grepp.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ
www.sast.se
DATUM
2016-11-24

Förutom de vanliga föreläsningarna så finns det många tillfällen att prata test med
varandra och med erfarna testare. Vi kommer att erbjuda Open Space för er som
vill debattera ett ämne, sponsorernas lounge för mjuka samtal med “hårda” testare
och flera andra event där ni tillsammans får prata test.

PLATS
Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, STOCKHOLM
SISTA ANMÄLNINGSDAG

Vi kommer att avrunda dagen med en inspirerande talare i form av Tobias Karlson
som får följande omdöme efter 34 framträdanden:
”Tobias har ett galet högt snitt i våra kundutvärderingar. Han snittar 4,99 (av 5) på
34 uppdrag. Det är ett väldigt bra betyg!”
”Ibland gör en talare ett bestående avtryck - Tobias Karlsson, från Let´s dance är
en av dem. Genom sin utstrålning, gripande och engagerade berättelse tar han
med åhörarna i en dramaturgisk berg- och dalbana. Åhörarna brukar sitta som klistrade och njuta av varje sekund. Han berör och når fram på ett unikt sätt. Engagemang, skratt, gråt och eftertanke. En fantastisk estradör och trollbinder sin publik.
Varm som få och underbar att ha på plats.”
”Tobias Karlssons budskap är allmängiltigt. Alla har vi ett ansvar för våra medmänniskor, oss själva och alla växer vi med vår uppgift. Tobias Karlsson är en äkta inspiratör!”
Jag hoppas verkligen att vi ses på Q4 då vi denna gång ska göra eventet tillsammans.
Med vänliga hälsningar
Ylva Ocklind Ordförande och samordnare för Q4.
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TALARE PÅ SAST Q4
Trender inom kvalitetssäkring och testning 2016/2017
Mark Buenen, Sogeti berättar om disruptiva teknologier, exempelvis Internet of Things (IoT), Big
Data och mobila lösningar transformerar verksamheter snabbare än någonsin tidigare. Företagen måste
agera snabbt för att ligga steget före, vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till nya affärsmodeller.
På SAST Q4 kommer Mark Buenen dela med sig av World Quality Report som visar att företag kämpar
med den snabba tekniska utvecklingen. Hastigheten på företagens digitala transformation och korta
livscykler för enheter och tjänster ökar vikten på kvalitetssäkring och testning. De viktigaste målen i det
förflutna har varit hög kvalitet och högre effektivitet i testarbetet. De framtida målen kommer att vara
transformerande tjänster som leder till kontinuerlig kvalitetsförbättring.
Mark är en av författarna till World Quality Report och driver förändringen av testtjänster för att ligga steget för kundernas alltmer ökade förväntningar. World Quality Report beskriver de aktuella trenderna inom
kvalitetssäkring och testning och är ett resultat av pågående samarbete mellan Capgemini, HPE och
Sogeti. 1560 personer från 32 länder har deltagit i rapporten, som är den enda av sitt slag inom applikationskvalitet. Rapporten ges ut årligen sedan 2009. Studien är baserad på en analys av fem grupper bestående av; IT-chefer, applikationschefer, IT-direktörer, chefer inom kvalitetssäkring och test, samt chefer
för digitala satsningar och marknadschefer.

Case Study av Mega Load testing + 1M användare – API och Streaming.
Jan Östgren, Apica berättar om våra verkliga erfarenheter att göra Mega prestandatester med +1M
användare. Hur vi genomfört stora kritiska tester av Web API-er kombinerat med Live Streaming mm.

Servicedesigna dina tester
Karin Nissfolk, Inceptive presenterar hur du kan använda principer och tankesätt från Service
Design, när du jobbar med krav och test? För att få en hållbar produkt så krävs det tester som verifierar
nyttan och effekten ur ett slutanvändarperspektiv. Denna typ av tester kräver helt andra verktyg än traditionella felfokuserande tester och vi upptäckte att det går att använda många metoder ifrån Service Design.
Karin är en kravanalytiker som brinner för slutanvändaren och slutanvändar nyttan. Hon är därför specialiserad mot Service Design och UX. Med rötterna i test och testledning så är även en kvalitet och upplevd kvalitet något som Karin fokuserar på.

