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@JonasHerman Tack själva för att jag fick möjlighet att delta och bidra! :-) #SAST
20-Apr-12 07:43 | JimmyJanlen

RT @MWijkmark: #sast bra idé med en timme fri talartid när vem som helst får gå fram och prata
20-Apr-12 06:54 | JonasHerman

RT @hyttfors: Tack för trevlig stämning och glada tillrop, hoppas ni får en härlig eftermiddag på #SAST 'til next
time!
20-Apr-12 06:42 | Jaggeman

RT @JonasHerman: Ett stort tack till våra #SAST Q2 talare @strgu @ChrilleM @Jaggeman @hyttfors ,Sussan,
Andreas, Greger, Anders , Freddie. Bra Jobbat!
20-Apr-12 06:36 | Jaggeman

Ett stort tack till våra #SAST Q2 talare @strgu @ChrilleM @Jaggeman @hyttfors ,Sussan, Andreas, Greger,
Anders , Freddie. Bra Jobbat!
20-Apr-12 06:35 | JonasHerman

Tack @kosbjer , @JimmyJanlen , Robert Bornelind och Pablo Garica för Era utmärkta insatser på Open X under
#SAST
20-Apr-12 06:30 | JonasHerman

#sast bra idé med en timme fri talartid när vem som helst får gå fram och prata
19-Apr-12 14:34 | MWijkmark

Today in my twitter feed: #sast and #railsberry.
19-Apr-12 14:31 | PatrikStenmark

Nu står Sogeti för öppen bar & mingel. Tack för det & stort tack till #sast för ett strålande q2-möte!
19-Apr-12 14:27 | KristianGMadsen

#SAST Bra presentation av Jagge!
19-Apr-12 14:26 | strgu

undvik perceptuell blindhet - ett agilt mindset:
1. partesta
2. prata m/varann
3. tvärfunk. team
4. 3 amigos - 3 pers./professioner
#SAST Hur kan man missa en apa som går genom ett basketlag?
#sast

19-Apr-12 14:25 | KristianGMadsen

19-Apr-12 14:22 | strgu

Testledarrollen kommer finnas men kommer se helt annorlunda ut #sast
19-Apr-12 14:14 | kosbjer

.@jagge talar om Perceptual Blindness i "slot of death" efter @hyttfors - han fyller nog skorna. #sast
19-Apr-12 14:11 | KristianGMadsen

#SAST Bara vi på plats har en chans .... väl?
19-Apr-12 14:07 | strgu

Tack för trevlig stämning och glada tillrop, hoppas ni får en härlig eftermiddag på #SAST 'til next time!
19-Apr-12 12:37 | hyttfors

“@KristianGMadsen: ... trad. tester role evolving into a kind of facilitator/test coach/the devteam quality
conscience... #sast” Spot on!
19-Apr-12 12:37 | jockeholm

Riktigt inspirerande föredrag av @hyttfors om nätverkssamhället! #SAST
19-Apr-12 12:35 | Piaplutt

Fråga inte "Vad jobbar med?", fråga istället "Varför jobbar du?" :-) -Stefan Hyttfors #SAST
19-Apr-12 12:23 | JimmyJanlen

#SAST Varför jobbar du? Rätt svar: Hjärta & Hjärna!
19-Apr-12 12:21 | strgu

#sast behovspyramiden, varför är en viktig fråga, glöm inte VARFÖR
19-Apr-12 12:14 | hagnirs

enkelt att bygga relationen tilldsin produkt: var bra istf. var dålig. problemet är: var "bra" för fler än bara dig själv...
#sast
19-Apr-12 12:13 | KristianGMadsen

#sast Nätverk och relation är framgången framöver, där kan man påverka
19-Apr-12 12:11 | hagnirs

I en abundance economy styr inte längre tillgång på likv. prod köparens val, utan vi behöver bygga vår
efterfrågan. #sast #socialmedia #ux
19-Apr-12 12:10 | KristianGMadsen

#sast Påverka efterfrågan kommer bli mer central och inte produkten, människo relationen blir viktig
19-Apr-12 12:09 | hagnirs

#sast börjar människan bli bort rationaliserade av robotar och ny teknik, ska vi bara leta vatten...Semestern är
livet idag
19-Apr-12 12:07 | hagnirs

Agilt tänkande i musikbranschen - fansen skriver låtarna till artisterna. Stefan Hyttfors pratar på #sast
19-Apr-12 12:07 | m_kling

Hatsuni Miku! Gibson visste vad han talade om när han sa att framtiden är här, den är bara inte jämt fördelad.
Dagens Aha! #sast #idoru
19-Apr-12 12:05 | KristianGMadsen

@KristianGMadsen att hamna i pinnjaktssyndromet i stället för att se riktig kvaltet är en tung utmaning även inom
test #sast
19-Apr-12 12:00 | testingtube

#sast Idag har fler Indier mobil än tillgång till toalett, nu kan alla få sin röst hörd i det nya samhället, tekniken
utvecklar samhället
19-Apr-12 11:58 | hagnirs

#sast Interaktionsteknologi är det viktiga idag för människan
19-Apr-12 11:49 | hagnirs

Internet services mapped to interaction over time according to @hyttfors. Troligen irrelevant för alla på #sats.
#sast http://t.co/qkzi6JyV
19-Apr-12 11:48 | KristianGMadsen

Agil kravhantering - vad är det?
Behövs det?
Snart dags för Open X #sast

19-Apr-12 11:46 | kosbjer

#sast Idag fotar vi allt, alla jobbar med sin mobil hela tiden (mognads process), innehållet inte relevant, vi vill
synas/dela med sig!
19-Apr-12 11:46 | hagnirs

#sast Snart dax för Open X.
19-Apr-12 11:44 | JonasHerman

#sast FB, Spotify, Molnet, Paddan...det här ändrar våra beteenden, det stannar aldrig!
19-Apr-12 11:43 | hagnirs

#sast cyberrymden är en ny stad för människan, där måste vi ta vår plats och växa med utvecklingen och vi
påverkas otroligt av den
19-Apr-12 11:41 | hagnirs

#sast Vi går mot specialisering på de flesta områden. Hur går det ihop med scrumteam där alla ska kunna göra
alla uppgifter.Åtminstone lite.
19-Apr-12 11:38 | testingtube

#sast Kunden är den bästa säljaren idag, inte själva säljaren (webb/uttalanden)
19-Apr-12 11:38 | hagnirs

#sast vi har övermogna marknader, det är konkurrens och många valmöjligheter för oss kunder
19-Apr-12 11:37 | hagnirs

#sast Otroligt intressant framförande av trendspanare Stefan Hyttfors.
19-Apr-12 11:34 | EkmanJorgen

#sast Samhället bygger på specialister och handel, därför flyttar vi stor städerna, där finns allt!
19-Apr-12 11:34 | hagnirs

Varför vet vi inte vem Digitalkameran skapare (1975) är? -- han jobbade på Kodak... #sast http://t.co/AlhK3enr
19-Apr-12 11:32 | KristianGMadsen

#sast kommer Kodak att överleva, livet bygger på att bäst anpassa sig till förändring
19-Apr-12 11:32 | hagnirs

Shit. @hyttfors är duktig. Bra val de som tog hit honom. #sast #enthralled
19-Apr-12 11:30 | KristianGMadsen

#sast önska av branschen, vi måste kliva fram, vi har mycket värde att tillföra i projekten, test behöver ta mer
ansvar, faktabaserat/mäta
19-Apr-12 11:21 | hagnirs

#sast Anders tycker det är dags för test att kliva fram. Håller med!
19-Apr-12 11:20 | JonasHerman

#sast kunder kommer bygga testorganisationer i framtiden, hitta mer kopplingar till Indien för att få mix,
kompetens & pris
19-Apr-12 11:18 | hagnirs

#sast Point zero: korta testider, få in test ännu tidigare i V-modellen
19-Apr-12 11:17 | hagnirs

#sast Framtiden då: Agilt här för stanna, IT & verksamheten har börjat prata med varandra
19-Apr-12 11:16 | hagnirs

#sast kommer in på att ca 4% av företagen idag har en egen testorganisation, kunder har sag vi är så duktiga på
utveckling, behöver ej test
19-Apr-12 11:15 | hagnirs

#sast Modigt av Anders Hedensjö att skippa ppt. #MycketMeraLevande!
19-Apr-12 11:13 | JonasHerman

#sast Sogeti pratade int till en början om test som en roll, började utveckla testmognaden, roller, organisation
19-Apr-12 11:13 | hagnirs

#sast CS kom in i bilden, började skriva om test, är man smart sparar man pengar
19-Apr-12 11:11 | hagnirs

#sast Sogeti drog en slutsats att på den tiden var Enea bäst på test i Sverige
19-Apr-12 11:10 | hagnirs

#sast pratar om att SAST har påverkat testområdet i branschen, Sogeti växte fram 2003, då test tog fart med
kopplingen till Holland
19-Apr-12 11:09 | hagnirs

Tillbringar dagen på #SAST Q2 med föredrag och diskussioner om agil testning.
19-Apr-12 11:06 | Piaplutt

Suverän mat & lysande agenda på #sast !!
19-Apr-12 11:05 | PStrandqvist

#sast Guldsponsor Sogeti ska tala om: De tio senaste åren inom test Sverige - Nostalgi & framåtblick (Anders
Hedensjö)
19-Apr-12 11:05 | hagnirs

Janet Gregory författare av boken "Agile Testing" kommer till Sverige för första gången med kursen Agile test
http://t.co/L6z01zQ9 #SAST
19-Apr-12 11:05 | henkeandersson

#sast Tror att Test måste lära sig att hänga med i de nya snabba puckarna som gäller i den agila världen och att
jobba närmare Utveckling.
19-Apr-12 10:26 | EkmanJorgen

Nervöst innan öppna talarstolen. Tack alla som bidrog till diskussionen med tankar, kommentarer och följdfrågor.
#SAST
19-Apr-12 10:25 | JimmyJanlen

#sast Blev förvånad över inlägget om att Test skulle leda utvecklarna att testa i en agil värld.
19-Apr-12 10:25 | EkmanJorgen

Oavsett vad vi gör ska aktiviteterna bidra till att vi genererar affärsnytta #sast
19-Apr-12 09:51 | kosbjer

#sast missa inte sponsorernas utlottning efter open X
Kommer bli kul

19-Apr-12 09:51 | Jaggeman

#sast kul med öppen talarstol
19-Apr-12 09:51 | Jaggeman

#sast nu är det lunch till kl 13
19-Apr-12 09:51 | Jaggeman

Det handlar om att bygga en gemensam värdegrund i teamet agilt. Kan SM hjälpa teamet vilja leverera kundnytta
med kvalitet är vi där. #sast
19-Apr-12 09:51 | KristianGMadsen

Mkt intressanta saker som sägs här för en som inte jobbat agilt men är väldigt sugen på att prova... #SAST
19-Apr-12 09:50 | Waggan

Fler roller i scrum, hmm men ska man inte arbeta efter en annan metod då. Då kanske inte scrum passar, elr vad
vet jag #sast
19-Apr-12 09:48 | Jaggeman

#sast nu pratar vi om att SMinte ska bry sig om test, vad tycker ni?
19-Apr-12 09:48 | Jaggeman

Så, levererat snickerskulorna som det var rykande åtgång av. Juli har hälsat på bossen - check. Nu lunch #LCHF
#Bakglädje #SAST
19-Apr-12 09:46 | AnnikaRogneby

#sast QA ska finnas i hela scrum processen därav är det en viktig uppgift för SM.
19-Apr-12 09:46 | Jaggeman

#sast Var har Jimmy fått sin stormtrooper t-shirt ifrån?
19-Apr-12 09:45 | LindblomMagnus

#sast auditorie: Teamet bör lösa kvaliten själva, på ScrumMasters insikt om att det behövs. Ngn står tillbaka för
att vakta processen ist.
19-Apr-12 09:45 | KristianGMadsen

Vilken thredsjack av #sast av @henkeandersson. Fy skäms :)
19-Apr-12 09:37 | KristianGMadsen

RT @hyttfors: At Bonnier. Just realised I'm speaking to #SAST not SATS.. Well, software testing or muscle
testing - isn't that pretty much the same?
19-Apr-12 09:35 | KristianGMadsen

@KristianGMadsen Absolut! Kom till #LetsTest i stlm i maj http://t.co/dU9lowsG Europas grymmaste konferens
inom test. Jag är där då! #SAST
19-Apr-12 09:34 | henkeandersson

At Bonnier. Just realised I'm speaking to #SAST not SATS.. Well, software testing or muscle testing - isn't that
pretty much the same?
19-Apr-12 09:33 | hyttfors

Btw. the test level issue was covered by @lassekoskela on a DynaByte seminar last week here in Sthm :) He
promoted unit tests only(?!) #sast
19-Apr-12 09:25 | KristianGMadsen

Now: how avoid duplicating lower lvl (unit) tests in a higher lvl (integration, system) test. Is this a trust issue?
Environmental? #sast
19-Apr-12 09:23 | KristianGMadsen

bra avsl. av @kristiankarl: testautom. är ett mjukvaruproj i sig, därför inte nån som "gillar prog." på det utan en
programmerare! #sast
19-Apr-12 09:21 | KristianGMadsen

#sast Kristain Karl is owning the stage. The audience doesn't get it but KriKar keeps his cool.
19-Apr-12 09:19 | lundstrj

#SAST Glöm inte Business Value! #testautomatisering
19-Apr-12 09:16 | Waggan

#sast someone just said "requirements in excel". Get me off this stinking rock!
19-Apr-12 09:16 | lundstrj

...vilket lett till mer medvetande om testbarhet & förståelse bland prog. + att testare fått mer tid till utforskande
tester -- win! #sast
19-Apr-12 09:14 | KristianGMadsen

#SAST Hur lätt är det att påverka testautomatiserar? Tror vi ska förse ALLA manuella testare med
robotmojängen ...?
19-Apr-12 09:13 | strgu

.@kristiankarl vill avlasta manuella testare med automatisering av test - publik på #sast ger ex. om hur inbäddade
testare hjälpt med detta!
19-Apr-12 09:12 | KristianGMadsen

@henkeandersson Jag är med dig i det
mesta. Vill inte läsa i för mycket i ett rollnamn, snarare se till kompetensen i personen. #sast #tl
19-Apr-12 09:10 | KristianGMadsen

#sast my mind wanders to the hitchhikers guide. Recall the spaceship filled with unwanted professionals? The
one sent to crash? Spooky.
19-Apr-12 09:09 | lundstrj

which in turn lead to the trad. tester role evolving into a kind of facilitator/test coach/the devteam quailty
conscience. +1 from me. #sast
19-Apr-12 09:05 | KristianGMadsen

#sast test kanske måste lära sig mer utveckling, för att lära av varandra
19-Apr-12 09:04 | hagnirs

#sast kan bli svårt att lära utvecklarna, eftersom testare inte alltid kan utveckla o programmera själva har inte den
bakgrunden
19-Apr-12 09:03 | hagnirs

. @Jaggeman push @gojkoadzic:s thoughts that programmers need to grokk testing in a true agile development
context. #sast
19-Apr-12 09:02 | KristianGMadsen

#sast not impressed. But hey, it was worth a shot. "we used to do Scrum but now we do kanban". Really?
Seriously? #facepalm
19-Apr-12 09:02 | lundstrj

#sast fråga dyker upp: många säger att de jobbar Agilt, men de vet inte exakt vad Agilt innebär....många håller
med
19-Apr-12 09:01 | hagnirs

Agile testing @ #SAST
19-Apr-12 09:01 | EmanuelRamsell

#sast kvalitet ska genomsyra hela processen, Utvecklarna ska lära sig att testa säger Jagge
19-Apr-12 09:00 | hagnirs

.@JimmyJanlen @henkeandersson Scrum är en metod, agile är en värdegrund -- väldigt lätt att
missa om man inte problematiserar! #sast
19-Apr-12 08:58 | KristianGMadsen

#sast Jagge pratar om Vad agil test ska vara
19-Apr-12 08:58 | hagnirs

#SAST @strgu: Tror jag behöver den där robotmöjängen som testledare i stordatorvärlden .....
19-Apr-12 08:58 | strgu

Minglet i pauserna är alltid trevligt #SAST
19-Apr-12 08:57 | m_kling

@henkeandersson Hehe, väldigt sant. Trots allt "enkelt" att jobba Scrum utan att vara agil. #SAST
19-Apr-12 08:55 | JimmyJanlen

#sast Nu drar Öppna talarstolen igång, undrar vad som kommer talas
19-Apr-12 08:51 | hagnirs

I call Bullshit! #SAST
19-Apr-12 08:23 | henkeandersson

Alla testledare kan andas ut. Faran är över. Ni behövs än! #sast
19-Apr-12 08:18 | grebdems

#sast Måste kunna testhanteringen, hjälpa testarna att komma framåt, navet av testaktiviteter, vi måste prata/få
andra förstå test: TL
19-Apr-12 08:17 | hagnirs

RT @hagnirs: #sast Gränssnitt mellan olika team, done kriterier, kunskapsåtervinning mellan teamen,
övergripande sammanställning testresultat: Testledare
19-Apr-12 08:17 | KristianGMadsen

RT @hagnirs: #sast utförande av testhanverket finns definitivt kvar, ledning av testteamet och kommunikation
med omvärlden, TESTLEDAREN finns här
19-Apr-12 08:17 | KristianGMadsen

@AnnikaRogneby Smicker funkar alltid! :) Men agilt har jag inte så mkt erfarenhet av... #SAST
19-Apr-12 08:17 | Waggan

Eller om man vill vända på det. Varje testare är ledare för sina egna tester. Säkerställ att ni har duktiga testare
värd sitt ansvar #SAST
19-Apr-12 08:17 | henkeandersson

Testledaren i agil kontext: testarb. integreras/dols i enskilda team men behöver vaktas på
projekt/samordningsnivå => "nya" TL-rollen? #sast
19-Apr-12 08:16 | KristianGMadsen

#sast Gränssnitt mellan olika team, done kriterier, kunskapsåtervinning mellan teamen, övergripande
sammanställning testresultat: Testledare
19-Apr-12 08:15 | hagnirs

nej utpekad testledar roll i form "ledare för testning" behövs inte däremot är det viktigt att ha en som coachar
testare #SAST #släppsargen
19-Apr-12 08:15 | henkeandersson

#sast @ChrilleM och Freddie raserar hörnpelare. Men bygget upp dem igen. Testledning behövs!
19-Apr-12 08:14 | JonasHerman

@Waggan bidra med visdom #SAST #smicker
19-Apr-12 08:13 | AnnikaRogneby

#sast utförande av testhanverket finns definitivt kvar, ledning av testteamet och kommunikation med omvärlden,
TESTLEDAREN finns här
19-Apr-12 08:13 | hagnirs

@JimmyJanlen är förvånad att inte fler satt ner på första frågan och sen ställde sig upp på frågan om scrum.
hade visat på insikt! #SAST
19-Apr-12 08:12 | henkeandersson

Idealt: scrum "gemensamt ansvar"
Verklighet: roller utv/test
Jag tänker på @jockeholm:s tal på #uxopen igår om Aristoteles förenkling. #sast

19-Apr-12 08:12 | KristianGMadsen

Testledarens fyra hörnpelare är lite lätt raserade! #SAST
19-Apr-12 08:11 | m_kling

Vart är testledarens roll på väg? #SAST
19-Apr-12 08:05 | m_kling

#sast är det identitetskris som testledare i det Agila
19-Apr-12 08:04 | hagnirs

Kart det blir roligare med robotröst! :-D
#sast
19-Apr-12 08:02 | grebdems

RT @hagnirs: #sast Nu kommer Freddie och Christer från Konsultbolag1, Behöver vi fortsatt Testledare när vi
arbetar Agilt?
19-Apr-12 08:02 | KristianGMadsen

RT @JimmyJanlen: Poll. Några satt ner på frågan "Vilka jobbar agilt?" men stallde sig upp på frågan "jobbar
enligt Scrum?" Hmm... #SAST
19-Apr-12 08:02 | KristianGMadsen

Fråga till auditoriet #sast q2: 2/3 arb. agilt. Av dem fler än hälften scrum, ingen dsdm, aningslöst(?!) få något
"vadsomhelst" :)
19-Apr-12 08:01 | KristianGMadsen

Megafon #SAST :)
19-Apr-12 08:01 | PStrandqvist

Poll. Några satt ner på frågan "Vilka jobbar agilt?" men stallde sig upp på frågan "jobbar enligt Scrum?" Hmm...
#SAST
19-Apr-12 08:01 | JimmyJanlen

#sast Jonas är rolig :)
19-Apr-12 08:00 | hagnirs

Ongame levererade right om time! #SAST Utveckling o test inom spelbranschen är en liiiite annorlunda värld än
jag är van vid...
19-Apr-12 08:00 | Waggan

#sast Nu kommer Freddie och Christer från Konsultbolag1, Behöver vi fortsatt Testledare när vi arbetar Agilt?
19-Apr-12 07:58 | hagnirs

#sast Agilt växer fram förbättringar i Teamet
19-Apr-12 07:57 | hagnirs

#sast
@EkmanJorgen: Ongame verkar få många releaser att leverera framöver... Intressanta utmaningar med många
driftmiljöer.
19-Apr-12 07:57 | EkmanJorgen

Fanscinerande. Andreas på scen har exakt samma röst som min morfar, borta sedan 19 år, & nu här mitt i
rummet. #sast #personal
19-Apr-12 07:56 | KristianGMadsen

#sast sammanfattning, alla på samma plats, allt går super snabbt att lösa, diskutera lättare och stöta varandra
19-Apr-12 07:56 | hagnirs

#sast organiserar sig lite efter V-modellen, nu vill de skapa ett team som kör Konstruktion, test-och Operation
team
19-Apr-12 07:45 | hagnirs

Andreas Bengtsson skall det vara, ingenting annat! #sast
19-Apr-12 07:44 | JonasHerman

Ser fram emot "öppen talarstol". Vad kan jag bidra med under 3 minuter? #SAST
19-Apr-12 07:43 | Waggan

#sast De ska inte prata om test, utan istället framtiden inom agilutveckling DevOps
19-Apr-12 07:42 | hagnirs

#SAST det var varmt att vara i rampljuset. Kom gärna med feedback!
19-Apr-12 07:41 | strgu

#sast Pratar om drift av pokerplattformen
19-Apr-12 07:40 | hagnirs

Nu Andreas & Greger om #devops på ongame. #sast
19-Apr-12 07:40 | KristianGMadsen

#sast ica har tydligen precis som oss andra problem med test. Jag saknade idéer och lösningar på de problem
som presenterades.Whine-manifest
19-Apr-12 07:40 | repsej

#sast Ongame ska nu prata om DevOps (Andreas Bengtsson & Greger Landgren)
19-Apr-12 07:38 | hagnirs

Mkt intressant föredrag om #Kanban på #ica. #SAST
19-Apr-12 07:37 | Waggan

#sast Utmaningar: roller, överblick testprogress, testplanering, etc. Sammanfattar att fokusera på Specialistroller,
tack för oss!
19-Apr-12 07:37 | hagnirs

#sast Erfarenheter: mer delaktighet, teamet samarbetar bättre och tydligt att de är för få inom test
19-Apr-12 07:34 | hagnirs

#sast Har slagit ihop testplan och testrapport pga av hinna med alla parallella uppgifter
19-Apr-12 07:33 | hagnirs

Gedigna kanban Tickets på ICA #SAST
19-Apr-12 07:33 | JonasHerman

ICA exemplifierar KanBans fantastiska styrka att belysa flaskhalsar, vilket kan vara en förutsättning för
förändring. #SAST
19-Apr-12 07:32 | JimmyJanlen

#sast varför Kanban: synliggöra arbete, begränsa pågående arbete, hjälpa arbetet att flöda
19-Apr-12 07:26 | hagnirs

#sast ca 6 milj transaktioner i systemen dagligen
19-Apr-12 07:24 | hagnirs

Saknar att vara på #SAST ... Men snart så, snart är jag i en korridor nära dig :)
19-Apr-12 07:22 | NeaLind

#sast går igenom Ica test center som hanterar WMS och Logistiksystem inomutveckling och förvaltning, ca 40
pers inom test
19-Apr-12 07:22 | hagnirs

#SAST ICA har 40 testare, det känns som fler.
19-Apr-12 07:22 | JonasHerman

#sast Först lite fakta om Ica och organisationen "enkelt"
19-Apr-12 07:20 | hagnirs

ICA berättar om sin Kanban resa. #SAST
19-Apr-12 07:18 | JonasHerman

#sast ICA är igång med Kanbanresan
19-Apr-12 07:18 | hagnirs

Blir en intressant dag idag! #SAST
19-Apr-12 07:16 | Waggan

#sast en punkt Öppen talarstol ska bli intressant att höra spontana talare som anmäler ett ämne kl 10:50
19-Apr-12 07:16 | hagnirs

Mingelpris på #sast idag -- ska bli intressant att se om nån står med kortbunten i dörren efter lunch? :)
19-Apr-12 07:15 | KristianGMadsen

#sast Går igenom agendan för stunden
19-Apr-12 07:10 | hagnirs

at #sast, on the big screen. :Ddd
19-Apr-12 07:06 | repsej

Dags för #SAST igen! Alltid lika roligt med mingel och bra föreläsningar! :)
19-Apr-12 07:05 | m_kling

#Miconagruppen på #sast q2
19-Apr-12 07:04 | TestledarDaniel

#sast Påmickad - det är lite nervöst nu!
19-Apr-12 06:59 | strgu

Dags att micka på! #SAST
19-Apr-12 06:48 | JonasHerman

#sast förste talare är Susanne Sandh & Gun Ström (ICA) kring ämnet: Kanban hos ICA - ur ett testperspektiv
19-Apr-12 06:47 | hagnirs

#sast snart drar SAST Q2 Sthlm igång, folket börjar ta plats, förväntningarna är stora
19-Apr-12 06:45 | hagnirs

On my way to #sast q2 meetup.
The first one to have OpenX & lightning talks on schedule. Excited to see how people will react...
19-Apr-12 06:24 | grebdems

På #sast hela dan! Ser fram mot en uppföljning från förra årets grymma agila konferens.
19-Apr-12 05:58 | kristiankarl

#SAST Snart smäller det........
19-Apr-12 05:53 | JonasHerman

RT @JonasHerman: #SAST Q2 idag kvar.... Glöm inte öppen talar stol... #in
18-Apr-12 12:24 | Jaggeman

#SAST Q2 idag kvar.... Glöm inte öppen talar stol... #in
18-Apr-12 12:23 | JonasHerman

