Gliwice, 27.06.2016

Konferencja Quality Excites 2016 już za nami!
W sobotę, 25 czerwca 2016 roku, w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbyła się
5. edycja Quality Excites, ogólnopolskiej konferencji dotyczącej jakości tworzonego
oprogramowania, organizowanej przez firmę Future Processing.
W tegorocznej odsłonie konferencji uczestniczyło aż 390 osób z całego kraju. Inżynierowie ds. jakości, testerzy,
programiści, kierownicy projektów oraz projektanci po raz kolejny mieli okazję do wspólnego spotkania, wymiany
wiedzy oraz doświadczeń. 5. edycja wydarzenia gościła wielu wybitnych specjalistów, którzy poprowadzili
19 wykładów, 7 warsztatów oraz 3 panele dyskusyjne.
Zgodnie z oceną wystąpień, której uczestnicy dokonywali za pośrednictwem specjalnie przygotowanej aplikacji
mobilnej, największym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje Tomasza Dubikowskiego oraz Michała Kordasa,
którzy poruszyli tematykę narzędzi wspierających Behavior-Driven Development. Gości wydarzenia nie zawiódł
także Jarosław Pałka zamykający konferencję wystąpieniem „Architecture & Agile: mity, same mity i tylko mity”.
Jego prelekcja zyskała wiele pozytywnych komentarzy: „Świetna prezentacja, dobre przykłady (…), warto było
posłuchać”, „Dużo humoru. Idealnie na koniec dnia”, „Najlepsze show konferencji”.
Mocną stroną Quality Excites, zgodnie z opiniami uczestników, niezmiennie pozostają także warsztaty, które
prowadzone były głównie przez specjalistów z Future Processing. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużym
zainteresowaniem, co potwierdzają wysokie oceny oraz pozytywne komentarze.
Podczas konferencji prezentowany był system inteligentnej analizy video – Civico, realizowany w ramach rozwiązań
Smart City, który potrafi wykryć nieprawidłowe zachowania, zarejestrowane przez miejski monitoring. Przedstawiony
był również projekt satelity PW-Sat2, realizowany na Politechnice Warszawskiej we współpracy z Future Processing
oraz FP Instruments (oprócz możliwości zapoznania się z kwestią testowania tego typu urządzeń, można było z bliska
przyjrzeć się specjalnie przygotowanemu modelowi 3D).
Uczestnicy wydarzenia docenili wysoki poziom merytoryczny wykładów, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych,
profesjonalną organizację konferencji, lokalizację wydarzenia, a przede wszystkim możliwość zdobycia nowej wiedzy
oraz integracji ze środowiskiem testerskim - „Doświadczeni prelegenci znający obszar swojego wykładu”, „Dobra
robota. QE to super konferencja”, „Będę tu wracał z przyjemnością”, „Super atmosfera, fajni ludzie, merytoryczne
rozmowy”.
Organizatorem konferencji Quality Excites jest firma Future Processing, a tegorocznymi Partnerami wydarzenia
zostali Microsoft oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.
Future Processing działa na globalnym rynku oprogramowania od 2000 roku. Dziś to prawie 700-osobowy zespół
inżynierów zajmujący się wytwarzaniem najwyższej jakości systemów informatycznych dla klientów prowadzących
działalność w różnych sektorach rynku na całym świecie. Firma jest Certyfikowanym Partnerem Microsoftu,
posiadając tytuł „Independent Software” i „Software Development” na poziomie Gold oraz od kwietnia 2016 roku
partnerem strategicznym, rozszerzając inicjatywę CityNext.
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Patronat honorowy nad konferencją objęli Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Śląskiego oraz
Prezydent Miasta Gliwice.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły serwisy Crossweb.pl, Spotkania-IT i Webmastah, portal testerzy.pl oraz
magazyny Programista i Quale.
Konferencję wspierają Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, platforma testuj.pl, portal 4PM.pl,
społeczności Women in Technology i Ale Kraków oraz wydawnictwo Helion.
Wśród Przyjaciół znalazły się społeczności testerskie WrotQA, KraQA, WarszawQA, PapryQArz, PTaQ i TrójQA
oraz konferencja Testwarez.
Więcej informacji na www.qualityexcites.pl oraz www.facebook.com/quality.excites.
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