Testautomatisering.
Testautomatisering stelt u in staat om sneller en goedkoper te testen, de testdekking te
verhogen en daarmee risico’s te verminderen. Zeker bij testscripts die niet, moeilijk, niet
efficiënt of niet effectief handmatig uit te voeren zijn, is testautomatisering een uitkomst.
Ook is testautomatisering belangrijk bij de invoering van Agile, devops en continuous
integration. Polteq biedt alle ingrediënten voor een succesvolle testautomatisering, is
volledig onafhankelijk en heeft geen voorkeur voor tools of programmeertalen.
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U profiteert van Polteq!
Testtools krijgen steeds meer mogelijkheden en onze specialisten zoeken continu naar optimale benutting.
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• Inrichten van de tooling
De uitrol van testautomatisering verloopt stapsgewijs
en gecontroleerd. Voor de inrichting ervan, ongeacht
welke testtooling is gekozen, zorgt Polteq voor een
goede aansluiting met het testproces en een adequate
opleiding van de mensen.
• Scripts, uitvoering en beheer
Met het efficiënt automatiseren van tests is veel winst
te behalen. Polteqtestprofessionals programmeren
de testscripts binnen de architectuur. Na uitvoering
van de tests blijkt uit de analyse welke uitkomsten niet

Investeren en terugverdienen van testautomatisering

voldoen aan de verwachte resultaten en waarom dat zo
is. Wijzigingen in de applicatie en/of omgeving vragen
om onderhoud, maar de juiste architectuur en goede
testscripts beperken dat onderhoud fors.
• Training en coaching
Polteq biedt diverse trainingen op het gebied van
testautomatisering. Centraal staan het maken, uitvoeren
en beheren van testscripts. Onze specialisten voeren
niet alleen alle activiteiten binnen testautomatisering
uit, maar coachen ook professionals die zelf aan de slag
gaan.
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