Context Driven Testverbetering.
Veel organisaties willen het testproces verbeteren omdat:
• goed testen in Agile of devops context nog best lastig is;
• men meer rendement uit testautomatisering wil halen;
• nieuwe technologie, zoals mobile, cloud of IoT vernieuwingen
• in testen noodzakelijk maakt;
• er problemen in productie zijn;
• (test)kosten te hoog zijn of omdat projecten continu uitlopen.
Het kiezen van de juiste aanpak voor testverbetering, het in kaart brengen van concrete verbetermogelijkheden en het
implementeren daarvan zijn nog best lastig. Gelukkig kunnen onze specialisten, de Polteq improvement architecten,
daarbij helpen. Maar hoe doen zij dat in de praktijk?
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project en coacht de betrokken mensen.

Continu verbeteren
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Zo creëert de improvement architect een flow in de
organisatie met continue verbetering. Daarbij checkt hij
of de oorspronkelijke doelstellingen van de organisatie
worden gehaald.
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Waarom zou u voor Polteq kiezen?

Het kiezen en waar nodig ontwikkelen van de juiste
middelen voor testverbetering is een essentieel aspect

• Polteq is al jaren succesvol in testverbetering

van wat wij Context Driven Testverbetering noemen.

De focus van Polteq ligt bij het testen van software en
de ruime ervaring die wij daarmee opdoen, stelt ons in
staat om organisaties te helpen bij het verbeteren van
het testen.
• Verbeteren zit in ons DNA

Wat levert de Polteq improvement
architect?
• Een plan van aanpak
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• Polteq ontwikkelt tools voor testverbetering
Polteq loopt voorop in het ontwikkelen van nieuwe
hulpmiddelen voor testverbetering. We ontlenen die
hulpmiddelen aan de praktijk en baseren ze op succesformules van testverbetering.

• Een assessment rapport
Bevat een analyse van de bestaande situatie en geeft
voorstellen voor verbetering.
• Een improvement plan
Beschrijft hoe quick wins kunnen worden behaald en
op welke Agile wijze de verbetermogelijkheden voor de
middellange termijn kunnen worden gerealiseerd.
• Een evaluatie van de verbeteringen
Lukt het om de verbeteringen te realiseren?
Wordt aan de doelstellingen voldaan?
• Coaching, begeleiding en training
...van uw medewerkers bij de uitvoering van Context
Driven Testverbetering.
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