Stockholm 2019-02-11

Call for papers: NFI-konferensen Testforum 2019
Härmed inbjuds ni att inkomma med förslag på föredrag att hålla på NFI´s stora konferens
inom test av IT-system: Testforum 2019 den 15-16 maj
Förslag från kollegor till er är självklart också välkomna!
Målgrupp för konferensen är beslutsfattare, beställare av IT-system, testledare, testare, testchefer
,kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare, m flera.
Vi räknar med stort intresse för konferensen och vi kommer att genomföra en omfattande
marknadsföring med utskick av broschyrer, mejl och annonser i fackpress och webb. Konferensen
genomförs för åttonde året i rad och deltagarantalet har legat mellan 150-210 för senaste sju
Testforum. Förra året var det 210 deltagare.
Konferensen kommer att omfatta 12-14 föredrag inom olika ämnen som har koppling till Test och
Kvalitetssäkring av IT-system.
Konferensen kommer att hållas på Quality Hotel™ Globe, Arenaslingan 7. Lokalen tar max 300
personer.
Om du eller ditt företag vill medverka ber jag dig att mejla mig ett förslag med
[1] Ämnesrubrik,
[2] kort beskrivning av föredraget samt
[3] namn på föredragshållaren samt ett kortfattat ”CV”/presentation
Du är givetvis också mycket välkommen att ringa mig och diskutera din medverkan eller bara för att
meddela ditt intresse.

Vi vill ha ditt förslag via mail före den 26 feb 2019. Kommer ert förslag senare finns
stor risk att vi inte kan beakta det i vårt programarbete.
Meddela vänligen direkt om ni avser att skicka in förslag
Föredragshållaren och föredraget:
- 40-45 min, inklusive 5 minuter för frågor
- Föredraget ska belysa tekniker/metoder/erfarenheter/framtidsutsikter o s v kring ämnet test av
IT-system, föredraget ska EJ vara en säljpresentation
- Föredragshållaren ska vara en van talare
Alla förslag är välkomna!
Exempel på områden för föredragsämnen
Continuous Testing
Testledning
Prestandatest
Testautomatisering
Testprocessen

Testmodeller
Testdesign
Testfall
Testdata
Användbarhetstester
Testbranschen
Acceptanstest
Test i framtiden
Test i andra branscher
Testorganisationen
Teststrategier
Test av Säkerhet
Test av tillgänglighet
Test av användbarhet
Test och krav
Test av affärssystem (t ex SAP)
Test av standardsystem
Testverktyg
Test internationellt
Utforskande test
Icke-funktionella tester
Mmmm
Alla förslag är välkomna!
Vi kommer även att gå ut med sponsorpaket, i vilken bl a utställarplats och er företagslogga ingår i
vår marknadsföring – kontakta vänligen mig om ni är intresserade, så ska jag skicka ytterligare
information.

Mvh Daniel Thall
VD, NFI Competence
Daniel.thall@nfi.se
08-6151960

