טופס רישום כחבר בפורום הישראלי
לבדיקות תוכנה – SIGiST Israel
אבקש להצטרף כחבר/ה בפורום הישראלי לבדיקות תוכנה– .SIGiST Israel
אבקש להיות מיודע /ת לכלל הפעילויות של הפורום במהלך הפעילות השוטפת .
דמי חבר שנתיים לשנת  2010הינם .₪ 870
מלא/י פרטיך ותקבל/י מאיתנו ב  E-mailעדכונים שוטפים על פעילויות הפורום ופעילויות נוספות בעולם הבדיקות.

פרטי רישום (* שדה חובה):
* שם מלא ________________________________ :

טלפון במשרד _____________________________ :

* דואר אלקטרוני ___________________________ :

טלפון נייד _________________________________ :

שם חברה ________________________________ :

* כתובת למשלוח דואר ________________________ :

* תפקיד _________________________________ :
* ציפיות/הערות ____________________________ :

* שיוך לקבוצת
עבודה עתידית

 מנהלי/מובילי בדיקות
 מהנדסי בדיקות

(סמן " "Xבמקום המתאים)

________________________________________

מעוניין לשמוע את הנושאים הבאים במפגשי הפורום (הקף בעיגול את המקומות המתאימים)
Test Management & People
Managing the testing team
Test Process Improvement
Monitoring Testing Progress & Cost
Testing under Crisis
Developing Testing Skills or Skilled
Testers
Dashboards & reporting
Test Automation Strategy

& Testing Techniques, Processes
Methods
Risk Based Testing
New Processes and approaches
Exploratory Testing
Agile and eXtreme Testing
Innovative Test Design Techniques
Performance & Load Testing
Security Testing
Integration & Acceptance Testing

Measurements

Special Technology

What is a right measurement a wrong
one for testing?
How effective measurements are?
Basic measurements in the testing
process
Advanced measurements in the testing
process
Measuring an effective and efficient
testing job

Wireless

Testing Tools

Other?

Test Automation new approaches
Special Tools for Special Tasks
API test automation
Automated Test Design

Near-shore, Offshore

Mobile & Games Testing
Embedded and Real-Time Systems
Media & Multi Media
Telecom

______________________________________ :מאמר בתחומים הבאים/מעוניין לתרום בהכנת מצגת
. __________________________________________________________________________
2010 תשלום עבור חברות לשנת
 (מס' חברה)___________________ מתחייבים לשלם.פ.אנו חברת ____________________ ח
.2010  לשנתSIGiST Israel  מע"מ לפקודת סלע מעבדות תוכנה עבור חברות+  ש"ח870 סך של
____________  חותמת_________________ שם ________________ תפקיד ____________ טלפון+ חתימה
: תנאים
. 2010  המחיר הינו לחברות
. אינה ניתנת להעברה ושייכת לגורם המשלם, החברות היא אישית
. החברות תכנס לתוקפה עם קבלת התשלום עבורה בלבד
. כל המחירים בשקלים ואינם כוללים מע"מ
.31.12.2010  החברות הינה עד
. איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה
. וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר, החותם מצהיר כי הוא יכול להתחייב בשם החברה

. SIGiST - מפורום הEmail ת משלוח מידע ב/□ אינני מאשר

