Maak kennis met Polteq.
Polteq is de grootste onafhankelijke testspecialist in de Benelux. Wij lossen testvraagstukken
op, verbeteren testprocessen en voeren testopdrachten uit voor bedrijven en organisaties.
Software, apps, mobile devices en websites: we testen het allemaal. Kundig, flexibel en
bevlogen.

Allround testspecialist
U zoekt een one-stop-shop op testgebied? Dat treft.
Wij zijn het. Als allround testspecialist beheersen wij
alle expertises binnen ons vakgebied. Van functioneel tot
performance testen en van security tot testautomatisering. Met een beetje geluk zitten wij gewoon bij u om de
hoek. Met onze lokale vestigingen, zeven in totaal, zijn wij
vrijwel altijd dichtbij.
Wij houden van ons vak. Kwaliteit en plezier met elkaar

Verstoringen door fouten in software hebben steeds meer
impact. Dat willen we allemaal voorkomen. Wij, maar u
ook. Daarom is testen zo belangrijk. Vroegtijdig inzicht
in kwaliteit geeft fouten geen kans – die voorkomen we
voor u. Het maakt testen van software, op de juiste manier
uitgevoerd en passend binnen de context, onmisbaar
binnen uw bedrijfsvoering.

Polteq ondersteunt u met:
• De inrichting, uitvoering, aansturing en optimalisatie

verenigen om uw bedrijf verder te brengen: dat is waar wij

van testen en testprojecten (inclusief outsourcing en

voor staan. En dat mag u ook van ons verwachten. Wij bie-

x-shoring);

den inzicht in risico’s, scheppen vertrouwen in kwaliteit en

• Onafhankelijk advies over alle aspecten van testen

voorkomen fouten. Daarbij kijken we vooruit: uiteindelijk is

(van organisatie tot personeel, van functioneel tot

het ons net als u te doen om een tevreden eindgebruiker.

testtooling);
• Een groot aanbod aan testopleidingen (zowel ISTQB,

Daag ons uit!
Onze oproep aan u: daag ons vooral uit. Dat doen wij
ook met onze eigen professionals. Omdat wij onszelf

TMap®, CAT en IREB certificering als praktijkgerichte en
maatwerktrainingen).

willen blijven ontwikkelen, graag kennis delen en een

Polteq gaat voor partnership, u ook?

inspiratiebron willen zijn. Elke dag weer. Niet voor niets

Polteq is meer dan alleen een leverancier van test-

zijn wij marktleider op het gebied van openbare testop-

oplossingen. De relatie die wij met onze klanten aangaan

leidingen.,Omvangrijke projecten? Deinzen wij niet voor

zien wij als een partnership. Wat dat betekent?

terug - integendeel zelfs. Dus: daagt u ons uit?

Wij wachten niet af, maar staan u
proactief bij. Wij delen gevraagd

Waarom testen?
Het IT-landschap verandert snel. Onze maatschappij
‘draait’ op software, bedrijven en organisaties nemen
nieuwe technologische mogelijkheden gretig in gebruik.
En terecht! We moeten allemaal bijblijven om de business
up-to-date te houden. Gevolg is wel dat de complexiteit
en de kans op fouten toeneemt.

www.polteq.com

én ongevraagd kennis, denken
mee en bieden ondersteuning op
testgebied waar nodig.
Dat kunnen wij zelf wel mooi
roepen, maar veel belangrijker
is het dat onze klanten dat ook
daadwerkelijk ervaren.
Gelukkig is dat zo!

‘Polteq is niet slechts onze
leverancier, het voelt als een
partnership. We werken als één
team met elkaar en wisselen
kennis met elkaar uit.
We sparren, delen elkaars
vakmanschap en gaan lekker
met elkaar aan de bak’
Mathijs Kadijk,
Q42

Expertise

Aanpak
Aanpak onafhankelijk

• Testengineering

Praktijkervaring

• Testcoördinatie

• Multibranche

• TMM(i)® • IREB • CABA • CAT • TDD • BDD

• Testmanagement

• Multinationals

• Testadvisering

• MKB

Content Driven

Context Driven

• Testautomatisering

• Wereldwijd

• Craftmanship

• Traditioneel

• Partnership

• Agile/SCRUM

• Ownership

• Lean/Kanban

• Governance

• Maatwerk

Vakmanschap

• ISTQB • TMap® (Next) • RST • ET • TPI® (Next)

• Performance testen
• Security testen
• Mobile (app/API) testen

Top experts met
wereldfaam

• Standaard softwarepakketten
• Business
• Branche

Uitvoering
Advisering
Opleiding

Maatwerk

Innovaties

Elke test

Elke tool

Kennisdeling

• Business

• Commerciële tools

• Conferenties

Procesverbetering

• Beheer

• Open source tools

• Publicaties

• Optimaliseren van

• Ontwikkeling

• Opleidingen

dev/test/ops processen

Elke vorm

• Kennissessies

• Advisering

• Workshops

Elke
implementatie

• Coaching

• Polteq Conferentie

• Opleiding

• TI4Automation®

• Nieuwbouw

• Projecten

• TI4LowBudget®

• Onderhoud

• Managed sourcing

• TI4Mobile®

• Pakketimplementatie

• Staffing

• Productie

www.polteq.com

• Context Driven
Test Improvement (CDTI)
• TI4Agile® (dev, test, pm)

