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Testiautomaatiopäivä 2014

Date: 
Keskiviikko, 4 kesäkuu, 2014 (Koko päivä)
Keskiviikkona 4.6 on TTY:llä Testiautomaatiopäivä

Päivän tarkoituksena on esitellä tutkimusprojektien ATAC ja RATA tuottamaa uusinta tietoa ja yritysten uusia
testauskonsepteja -- robottitestauksesta pilviratkaisuihin, mobiililaitteista automaatiojärjestelmiin. Yhdistävä
teema on se, että uudet testauksen kohteet ja korkeat laatuvaatimukset edellyttävät ja ansaitsevat entistä
parempia testausvälineitä ja niiden mahdollistamia testausprosesseja. Toivomme paikalle paljon aihepiirin
ammattilaisia, jotta voimme yhdessä viedä testiautomaatiota eteenpäin oikeisiin suuntiin. Alustava ohjelma on
tiedossa viimeistään huhtikuussa. Lisätietoja päivästä tulee kevään mittaan osoitteeseen
http://www.cs.tut.fi/tapahtumat/testiautomaatio14 .
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Päivän puhekielenä on pääosin suomi, mutta aineistot ovat usein englanniksi. Osallistuminen on ilmainen, mutta
rekisteröityminen tarvitaan järjestelyjä varten. Rekisteröitymislomakkeen linkki löytyy jo tilaisuuden sivuilta
http://www.cs.tut.fi/tapahtumat/testiautomaatio14 .

Päivän järjestävät Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT yhdessä ATAC- ja RATA-projektikonsortioiden kanssa.

ATAC: http://atac.testautomation.fi, RATA: wiki.tut.fi/RATA/WebHome

Konsortioissa mukana olevat yritykset: Adensy, Elekrobit, F-Secure, Intel, Metso Automation, OptoFidelity, Tekla
Lokaatio: 

Ilmoita karttavirheestä

Tampereen yliopisto
Korkeakoulunkatu 7 Kampusareena,
33720 Tampere, Suomi

4,6  68 arvostelua

Näytä suurempi kartta

Karttatiedot ©2019 Käyttöehdot
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Registration starts: 
Tiistai, 3 kesäkuu, 2014 - 14:30
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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RT @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti 2/2019 on
julkaistu! Asioiden arvioinnista, testaajista ja
tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP

Pitky_ry

RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja tietotekniikka.
Seniorit kertovat siitä, miten he käyttävä…
https://t.co/fMRG5kPfqn

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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