PTWEE
PRO’S MET PASSIE VOOR ICT

Met een pragmatische aanpak helpen wij
organisaties die gebruik maken van SAP software
om beter en slimmer te testen.
SAP

PTWEE, DE BESTE IN TESTEN

CREËER RUIMTE VOOR INNOVATIES
DOOR SLIM TE TESTEN!
Eén van de grootste IT uitdagingen voor de komende jaren is het streven naar maximale
flexibiliteit, zonder de stabiliteit in gevaar te brengen. De business verwacht van de IT afdeling dat
zij in staat is om snel wijzigingen door te voeren in het SAP landschap. De gevraagde flexibiliteit
vergroot echter de kans op instabiliteit en daarmee het risico op verstoring van bedrijfsprocessen.
Er gaat veel tijd en geld naar het voorkomen van verstoringen, wat ten koste gaat van de ruimte
voor IT innovaties. De oplossing voor deze problematiek is een volwassen testproces.
PTWEE is gespecialiseerd in testen en testproces verbetering in SAP omgevingen. Wij helpen u
graag om het testproces slimmer in te richten zodat uw (IT) organisatie klaar is voor de toekomst.

TESTPROCES
De eisen die uw organisatie stelt aan het testproces worden bepaald door de concrete
doelen die u nastreeft. Misschien wilt u de time-to-market van IT wijzigingen verkorten
zodat innovaties sneller doorgevoerd kunnen worden. Of de kwaliteit moet omhoog omdat
het aantal verstoringen in productie toeneemt met flinke herstelkosten als gevolg. Het
streven naar compliancy kan ook een belangrijke drijfveer zijn om het testproces te
verbeteren. Vastlegging van testresultaten is dan noodzakelijk om aan te tonen dat aan de
regels is voldaan.
PTWEE helpt organisaties in uiteenlopende branches om te bepalen waar de accenten
moeten liggen en welke eisen dit stelt aan het testproces. Vervolgens wordt op een
pragmatische manier een verbetertraject uitgevoerd en stap voor stap het testproces
geprofessionaliseerd. In veel gevallen wordt ook het requirement management proces
onder de loep genomen evenals de aansluiting op beheerprocessen zoals het change
management proces.

TESTTOOLS
Een professioneel testproces vraagt om ondersteuning met behulp van testtools. In
veel gevallen wordt gebruik gemaakt van Excel en/of Word en dat is in beginsel prima
werkbaar. Echter, om verbeteringen in het testproces voor de lange termijn te borgen
is een gebruiksvriendelijke testmanagement tool noodzakelijk. Daarnaast hebben
steeds meer organisaties de behoefte om grote aantallen (regressie)tests in een zo
kort mogelijke tijd uit te voeren. Tools voor geautomatiseerde testuitvoering spelen in
op die behoefte.
De ontwikkelingen op het gebied van testtools gaan hard en het aantal mogelijkheden
groeit. Hierdoor is het voor veel organisaties lastig om hier keuzes in te maken.
PTWEE kan u helpen bij de selectie, implementatie en het gebruik van geschikte
testtools. Daarnaast is PTWEE leverancier van Testersuite, een zeer
gebruiksvriendelijke cloud testmanagement tool (www.testersuite.nl).

TESTERS
Een gestructureerd testproces en
ondersteunende testtools zijn een vereiste. Het
succes valt of staat echter bij de kennis en
kunde van de mensen die de
testwerkzaamheden uitvoeren. Of het nu gaat
om een testmanager voor een SAP
implementatie of een uitvoerend tester in een
Scrum team. Het is van groot belang dat zij over
de benodigde kennis en vaardigheden
beschikken. Voor het testen van SAP systemen
is een combinatie van testkennis én SAP kennis
noodzakelijk. Testers die de benodigde
competenties niet hebben zullen de gewenste
testdekking niet binnen de gestelde deadlines
bereiken.
Wanneer uw organisatie ervoor kiest om zelf
testwerkzaamheden uit te voeren dan kunnen
wij uw medewerkers ondersteunen met
opleidingen en coaching. Met onze zeer
pragmatische opleiding 'Gestructureerd SAP
Testen' leren wij uw medewerkers in twee dagen
effectief en efficiënt testen. Daarnaast verzorgen
wij workshops om samen met uw medewerkers
een goede set van testscripts en testscenario's
te bouwen voor uw belangrijkste processen.
Wilt u dat wij uw testwerk uit handen nemen?
Ook dat is mogelijk want PTWEE beschikt over
ervaren SAP testprofessionals. Zij kunnen de
testwerkzaamheden voor u in goede banen
leiden en uitvoeren.

ONZE DIENSTEN

@SAPtesten

Workshop testproces verbetering
Workshop optimalisatie requirement management
Implementatie en borging van procesverbeteringen
Opleiding gestructureerd SAP testen
Workshop testontwerp in de SAP praktijk
Risico workshops en teststrategieën voor SAP trajecten
Selectie en implementatie van testtools
Out of the box SAP testscripts en testscenario's
Detachering van SAP testprofessionals
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