TI4LowBudget

Test Improvement met TI4LowBudget: testverbetering
in kleine en middelgrote organisaties
Om met minimale ﬁnanciële middelen uw testproces te verbeteren, heeft Polteq Test
Improvement met TI4LowBudget ontwikkeld. Met deze aanpak kunnen wij snel, eﬃciënt en
tegen ‘low budget’ de voor u best passende verbetermaatregelen verzamelen, selecteren,
prioriteren en omzetten in concrete actie. Kern van Test Improvement met TI4LowBudget is
een interactieve workshop.

Wat is TI4LowBudget?
In een interactieve workshop verzamelen, selecteren en prioriteren wij samen met u en uw
mensen de best passende testverbetermogelijkheden. Hiervoor zijn de volgende stappen van
belang:
Bepaal de doelstelling
Hogere kwaliteit, kortere time-to-market en/of lagere kosten.
Nodig de juiste mensen uit
Aan de workshop doen alle betrokkenen mee, dus niet alleen testers of testmanagers.
Verzamel ideeën
Elk idee, elke suggestie is welkom! Omdat de direct betrokkenen aan de basis staan, is
draagvlak gegarandeerd.
Bepaal de prioriteiten
Wanneer hebben aangedragen oplossingen eﬀect, wat is de impact en wat zijn de
kosten (en baten)? Ook het gemak waarmee u de maatregel kan doorvoeren, is cruciaal
voor het succes. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk naar ’silver bullets‘: gratis en makkelijk
uitvoerbare maatregelen met onmiddellijk eﬀect en hoge impact.
Stel een actielijst op
Zet de ideale maatregelen meteen om in concrete acties.

Hoe kan Polteq helpen?
Polteq heeft TI4LowBudget ontwikkeld om snel en eﬃciënt een set met realistische en
pragmatische maatregelen samen te stellen. Ervaren consultants van Polteq helpen bij het
organiseren van de workshop, modereren de bijeenkomst en werken de resultaten uit. Bij het
uitwerken van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de kennis met erkende
testverbetermodellen zoals TI4Agile®, TI4Automation®, TPI® Next en TMMi® en ervaringen
uit een groot aantal verbetertrajecten.
Zo beschikken wij over pragmatische maatregelen gericht op:
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Kostenreductie;
Verkorting van de time-to-market;
Verbetering van de kwaliteit.

TI4LowBudget stelt u in staat:
Het beste uit uw mensen te halen en draagvlak te creëren;
Snel en goedkoop verbetermaatregelen te verzamelen en te selecteren;
Gericht het testproces te verbeteren.
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