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Kedves Kollégák,
a HTB nagy örömmel jelenti be, hogy a 2015 októberében Shanghaiban megtartott General
Assembly gyűlésen a világszervezet döntéshozói egyhangúlag megszavazták az új
termékportfóliót, illetve az annak bevezetésével összefüggésben definiált ”roadmap”-et.
A friss hírt már a HUSTEF 2015 konferenciánkon is megosztottuk a résztvevőkkel, de
időközben a részletes, hivatalos sajtóhír is elkészült, illetve publikálásra került a médiákban.
”Napjainkban számos fontos változást élünk meg a szoftvertesztelés területén, éppen ezért
nagy szükség volt arra, hogy termékkínálatunkat a piaci igényekhez igazítsuk” fogalmazott
Gualtiero Bazzana úr, az ISTQB soros elnöke.
”Biztosak vagyunk benne, hogy mind a döntéshozók, mind maguk a tesztelők is értékelni
fogják azt a befektetést, melyet az ISTQB végezett, illetve végez az új szakmai képzések
kidolgozásával” fűzték hozzá az ISTQB soros elnökségének további tagjai, Geoff Thompson
és Kari Kakkonen urak.
Az új termékportfólió lényege, hogy a meglévő, sikeres, a szoftvertesztelői szakmai tudás
”gerincét” összefoglaló, immáron ”CORE” modulok mellett, megjelentek a speciális tudás
megszerzését lehetővé tevő ”SPECIALIST”, illetve az agilis tesztelés követleményeit
struktúráltan feldolgozó ”AGILE” modulok is.
A ”SPECIALIST” képések első moduljaként már elérhető a Model-Based Tester, azaz röviden
az ”MBT” modul! Az új modult a HTB már fel is vette a 2016-os vizsganaptárába, még az év
második felében sor fog kerülni az első hazai akkreditált vizsgafelkészítő tanfolyamra, illetve
vizsgára is.
Az önálló ”AGILE STREAM” létrehozására a piacon az agilis tesztelés iránt megmutatkozó
óriási igény szolgáltatott alapot. Első modulként 2015-ben az ”Agile Tester Foundation
Extension” modul került bevezetésre. A várakozásoknak megfelelően, már a beveztés óta
eltelt rövid idő alatt is világszerte több ezren vettek részt ISTQB Agile Tester vizsgákon. A
HTB még 2015-ben elindította a hazai vizsgáztatást, illetve szintén lehetőség nyílik az hazai
akkreditált Agile Tester vizsgafelkészítésre is.
A termékportfólióval, illetve az ezzel kapcsolatos friss hírekkel, információkkal rendszeresen
jelentkezni fogunk a weboldalunkon, hírlevelünkben és szakmai rendezvényeinken!
További jó tesztelést és tanulást kívánunk!
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