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Hösten och vintern är späckad
av intressanta SAST-möten.
Många av dessa är regelbundet
fullbokade långt innan
mötestillfället. SAST Q4-möte i
Stockholm samlar över 400
testintresserade. För att
möjliggöra detta har vi nödgats
byta lokal. Se därför till att åka
RÄTT om du ska dit!

Massor av SAST
Kalender
SAST Stockholm
2013-11-14 Q4: Agilt OBS! NY LOKAL
OBS!
2013-11-21 SAST Meetup, tema Agilt
2014-02-20 Q1: Verktygsstödda
tekniknära tester
SAST Örebro
2013-11-21 SAST Q4
SAST Väst
2013-11-26 Q4-möte

SAST Meetup

Massor av mer info på hemsidan

Nästa SAST Meetup
kommer att gå av stapeln
torsdagkvällen 21/11 i
Spotifys lokaler på Birger
Jarlsgatan 61. Denna gång
under temat 'Agilt'.
Närmare detaljer kommer
att meddelas dels via SAST
webbsidan samt via
Meetup när det närmar
sig.
Redaktör: Jörgen Damberg
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SAST Stockholm
Q4 2013-11-14

Ett Agilt drama om 5 akter på Tekniska museet!

SAST Q4 har temat agilt och är ett drama i 5 akter. Fokus är på interaktion mellan deltagarna.
Under dagen kommer vi att varva korta inspirationsföreläsningar med diskussionspass och
mingel. Kort sagt så kommer det att finnas gott om möjligheter att diskutera just dina
frågeställningar och funderingar med 350 andra SASTare och 70 hungriga teststudenter. Vår vision
är att SAST Q4 skall bli ett möte i de agila värdeingarnas anda, kommunikation, gemensamt
ansvar, teamarbete och nyfikenhet.
Program (preliminärt)
08:30

Registrering

09:00

Akt 1 -Välkomnande

09:30

Akt 2 - Inspirationsföreläsning + Diskussionspass

10:30

Fika – Mingel

11:00

Akt 3 - Inspirationsföreläsning + Diskussionspass

12:00

Lunch

13:15

Guldponsor

13:45

Akt 4 – Blixttal

14:45

Fika – Mingel

15:15

Akt 5 - Inspirationsföreläsning + Diskussionspass

16:30

Avslutning och sammanfattning av dagen

För mera information och vägbeskrivning besök gärna www.tekniskamuseet.se, Tekniska museet,
Museivägen 7, 115 93 Stockholm, 08 - 450 56 00
Förbered dig på ett SAST möte som du aldrig har upplevt det tidigare!
Q4-mötets guldsponsor:

Redaktör: Jörgen Damberg
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SAST Örebro
Välkomna på Q4-möte för SAST Örebro 21 november kl 13-16
Vi träffas på Restaurang 4:e våningen, Rudbecksgatan 52C – (Behrn Arena)

Cross Team Test – en lösning på hemmablindhet i agila team
Cross Team Test är en rolig samarbetsaktivitet vi gör varannan vecka. Den togs fram för att hantera
den hemmablindhet som testare får när de sitter i utvecklingsteam och deltar i designen av
samma funktioner som de sedan testar. Den uppmuntrar också till interaktion, diskussion och
lärande mellan testare som normalt inte arbetar ihop och ger dem chansen att prova på nya
tekniker, verktyg och idéer. I detta föredrag berättar Johan sin historia från insidan av medicinsk IT
hur de upptäckte problemet med hemmablindhet och hur cross team test har utvecklats. Han
avslutar med att berätta hur det körs idag och vilka fördelar och utmaningar som finns.
Johan Åtting har jobbat med systemutveckling i snart 20 år inom transport, bank och finans,
telecom och medicin. Sedan 2005 är han testchef på Sectra Medical Systems där han drivit arbetet
med att gå från skriptbaserade tester till det friare kontextdriven test. Han var en nyckelspelare när
Sectra gick från vattenfallsmodell till agil utveckling 2010. Johan är en av grundarna av
testnätverket EAST som arrangerar möten i Linköpingsområdet. Hans nuvarande position är Chief
Quality Officer på Sectra.

Testrategi – verktyg för att hitta rätt
Med en oändlig testrymd är det oerhört svårt att välja vad man ska testa och hur; man måste fatta
viktiga strategiska beslut. Rikard kommer gå igenom ett par exempel på teststrategier och berätta
om deras styrkor och svagheter samt vilka mentala verktyg du kan använda för att ha goda
chanser att fånga det som är viktigt.
Rikard arbetar på LearningWell i Karlstad och har 14 års erfarenhet inom programvarutestning.
Han är en av grundarna till den internationellt erkända testbloggen www.thetesteye.com, och är
en ofta anlitad föreläsare både internationellt och nationellt. De senaste 3 åren har han varit med
och skapat en universitetskurs, en två-årig yrkeshögskoleutbildning inom testning; och undervisar
förutom på nämnda kurser även på programvarutestarutbildningen hos KYH i Göteborg samt på
specialanpassade utbildningar hos företag.
Sponsor denna gång är Sweco, i pausen mellan talarna bjuder vi på fika.
Mötesansvariga är:
Andreas Ström, andreas.strom@transportstyrelsen.se
Torbjörn Ryber, torbjorn@ryber.se
Mejla din anmälan till oss senast 15 nov så vi kan beställa rätt antal bullar till fikat!
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Test Out West
Test Out West – Göteborg 2013-11-04 KL18 Ullevi Lounge
De ideella organisationerna SAST (Väst) ,TestZonen och Passion 4 Test anordnar
tillsammans med våra sponsorer en testkväll utöver det vanliga i Göteborg.
Samma vecka som EuroSTAR är i Göteborg så har du möjlighet att inspireras och
träffa andra testare, både från när och fjärran.
Vårt event är för dig som ska gå och inte gå på EuroSTAR. Eventet är gratis men
platserna är begränsade, så passa på att ta en plats redan idag!
Ska du gå på EuroSTAR men har inte bokat biljett än, glöm inte att TestZonen och
SAST medlemmar har 10% rabatt på eventet. Läs mer på respektive hemsida
( www.testzonen.se / www.sast.se ).
Vi kommer ha ett antal inspirationstalare på scen innan det stora minglet börjar.
Eventet är internationellt och tal osv kommer vara på Engelska. TestZonen
kommer också försläppa deras nya bok.
För mer information om eventet och att boka en plats, kolla in vår alldeles
speciella eventsajt – www.testoutwest.se.
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