Een advies op maat zodat u stapsgewijs
uw testproces kunt verbeteren.
Dat is nou precies ons specialisme!
Steeds verdergaande automatisering en digitalisering zijn
ontwikkelingen die niet te stoppen zijn. Bedrijven, individuen,
iedereen wordt steeds afhankelijker van goed functionerende
ICT toepassingen. Wanneer de software in een auto niet
goed functioneert dan zou dat voor levensbedreigende
situaties kunnen zorgen. Wanneer een SAP retail applicatie
niet goed werkt dan kan dat leiden tot lege winkelschappen
met als gevolg omzetderving en imagoschade.
De kans dat uw SAP toepassingen niet foutloos functioneren
wordt steeds groter omdat de intensiviteit van het gebruik en
de complexiteit toenemen. Een professioneel testproces is
noodzakelijk om te voorkomen dat het aantal fouten
structureel gaat toenemen. Daarbij moeten doorlooptijd en
kosten van testtrajecten tot een minimum worden beperkt.
Ook uw organisatie kan op onverwachte en vooral onnodige
kosten besparen door het testen in uw SAP omgeving te
professionaliseren. PTWEE is daarin graag uw partner!
Vergroten testvolwassenheid
Om de volwassenheid van het testproces te vergroten wordt
gekeken naar het proces (de werkwijze), naar de tools ter
ondersteuning van dat
proces en naar de
mensen die testtaken
uitvoeren.
Voor deze drie aspecten
kunnen we met onze
volwassenheidsscan in
zeer korte tijd:
 uw huidige situatie analyseren;
 de gewenste situatie vaststellen, afgestemd op uw
ambities;
 een stappenplan maken om de gewenste
testvolwassenheid te bereiken.
Voor de gewenste situatie wordt gestreefd naar een goede
balans tussen kwaliteit (de gewenste testdekking), kosten
(beschikbaar testbudget) en doorlooptijd van testactiviteiten.

Van de introductie van risk-based testen tot een
gestructureerde testaanpak voor hoge impact projecten. Van
het (her)inrichten van een onderhoudsvriendelijke testset
(testscripts) tot het opleiden en ondersteunen van de
medewerkers die testactiviteiten uitvoeren. Pragmatische
verbeteringen zullen direct leiden tot een grotere
testvolwassenheid.
Advies op maat
Bent u benieuwd met welke verbeteringen uw organisatie
een grotere testvolwassenheid kan bereiken? PTWEE heeft
een testscan ontwikkeld, gebaseerd op best practices in SAP
omgevingen. Met deze scan kunnen wij op basis van uw
huidige manier van testen en uw ambities adviseren over
mogelijke korte en lange termijn verbeteringen. Dit doen wij
aan de hand van verschillende aspecten zoals teststrategie,
testorganisatie, testontwerp en testomgevingen. Voor het
uitvoeren van onze testscan gaan wij als volgt te werk:
1. Invullen PTWEE vragenlijst door de klant en interviewen
medewerkers (IT en business);
2. Uitwerken resultaten en voorbereiden validatieworkshop;
3. Validatieworkshop. Een testmanager van PTWEE
verzorgt met belanghebbenden binnen uw organisatie
een workshop om de huidige situatie en de ambities te
bespreken en te valideren;
4. Uitwerken workshop resultaten en opstellen gedetailleerd
advies;
5. Het advies wordt in de vorm van een eindpresentatie aan
de belanghebbenden binnen uw organisatie
gecommuniceerd.
Na het uitvoeren van de testscan heeft u een duidelijk beeld
van de mogelijke verbeteringen in uw testproces. Daarnaast
zal de bewustwording en het draagvlak met betrekking tot
testen en testprocesverbetering aanzienlijk zijn toegenomen.
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze aanpak of over onze
klantreferenties. Wij vertellen u graag meer over onze
dienstverlening. Bel ons op 073-711 45 20 of mail naar
info@ptwee.nl. Kijk voor meer informatie op www.ptwee.nl.

