Management testování software
Jsou uživatelé vašich informačních systémů nespokojeni? Mají výhrady ke kvalitě softwarových
aplikací? Pak je nejvyšší čas na zvýšení pozornosti na jejich vývoj a jeho výsledky. Avšak chceme-li
kvalitu zlepšit, je potřeba ji nejprve zjistit!

Co poskytuje Management testování
V rámci služeb Managementu testování (TM) poskytujeme
kapacity, znalosti a dovednosti pro roli Manažera testování,
Architekta testování nebo Stratéga testování. Při poskytování
služeb se opíráme zejména o standard ČSN/ISO/IEC/IEEE
29119 – Testování softwaru a o soubor nejlepší praxe ISTQB.
Testování aplikačního software prověřuje jeho kvalitu a
stanoví její úroveň. V rámci Managementu testování
připravíme politiku a strategii testování, řídíme testování v
projektech vývoje tradičním způsobem (waterfall) i pomocí
agilních postupů. Pro měření a vyhodnocování výstupů testování
využíváme široce využívaných metrik a KPI podle charakteru
projektu.

Jak to děláme
V rámci Managementu testování provádíme následující odborné činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návrh a zavedení Politiky testování a Strategie testování
Plánování času a rozsahu testování pro projekty
Zajištění kvalifikovaných zdrojů pro různé typy testování
Tvorba plánu testování pro projekty v návaznosti na plán projektu
Řízení a monitoring průběhu testování
Zajištění návrhu a implementace vhodných testů
Řízení procesu provádění testů
Dohled nad nastavením a údržbou testovacího prostředí
Reporting o stavu a postupu testování
Ukončení testování, závěrečný reporting, archivace aktiv, uvolnění zdrojů

Služby TM vychází ze standardů ČSN/ISO/IEC/IEEE 29119 a ISTQB a z nejlepší praxe v oblasti testingu
a Quality Assurance. Využíváme našich dlouhodobých zkušeností v oblasti testování a v oblasti
softwarového inženýrství a řízení kvality. Řídíme se heslem: „Co lze měřit, lze také efektivně řídit“.

Pro koho je Management testování
Management testování je určen především pro projektové manažery a QA manažery, kteří jsou
odpovědni za kvalitu softwarových aplikací a za její ověření a validaci.

Proč Management testování právě od nás
•
•
•
•

Máme dlouholeté zkušenosti s testováním na mnoha projektech
Postupujeme podle prověřených standardů a nejlepší praxe
Poskytujeme profesionalitu a nezávislost v Managementu testování
Management testování provádíme s přesahem do QA a PM
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