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In English

Testauspäivä taas huippumenestys!

TTY:n ja Pitkyn jo perinteinen, kahden vuoden välein järjestettävä Testauspäivä oli taas menestys. TTY:n
tietotalon isoin sali oli aivan tupaten täynnä - noin 280 henkeä innokkasta yleisöä. Päivä on osa TTY:n kanssa
järjestettäviä isoja yhteisöseminaareja (muita ovat Projektinhallintapäivä  ja Oliopäivät). Niissä kaikissa annetaan
yrityksille foorumi jakaa kokemuksiaan tärkeistä uusista asioista - hieman myös tutkijoiden ajatuksilla
ryyditettynä. Mutta mitäs siellä tällä kertaa oli? Annetaan mieluummin yleisön kertoa siitä. Tunnettu
testausihminen Maaret Pyhäjärvi bloggasi päivän tunnelmista. Yleisön kertomia parhaita paloja on myös
Twitterissä, missä tilaisuus käytti tunnusta #testaus14.

Varsinaisen päivän jatkona on usein seuraavana päivänä jotain tarkennetumpaa ohjelmaa. Tällä kertaa
kakkospäivänä oli teollisuusvetoisten tutkimusprojektien ATAC ja RATA tulosten
esittelyä Testiautomaatiopäivässä, Twitterissä #testiautomaatio14. Sekin keräsi noin 200 kuulijaa - joista iso osa
jaksoi olla paikalla jo toista päivää. Testaus selvästi kiinnostaa! ATAC keskittyy kompleksisten
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ohjelmistojärjestelmien testiautomaatioon, mikä on hyvin relevanttia teemaa myös pirkanmaalaiselle
teollisuudelle. RATA kehittää robottiavusteista ohjelmistojen ja laitteiden testausta, mihin on Tampereelle
syntynyt globaalisti eturivin osaamiskeskittymä. Hyvä testaus on tuotteiden menestyksen ja liiketoiminnan
riskienhallinnan perusedellytys ja on hienoa, että meillä on siihen vahvaa kompetenssia.

Kummankin seminaarin esitysmateriaalit löytyvät niiden sivuilta. Seuraava Testauspäivä on taas kahden vuoden
päästä, mutta TTY:llä järjestetään varmasti aihepiirin tilaisuuksia ennen sitä.

Anteeksi myöhään ilmoittuneille, mutta saliin ei kertakaikkiaan mahtunut enempää yleisöä!
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Artikkelilaji: Uutinen

YHTEYSTIEDOT
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RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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