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De site werkt 
op alle 
relevante 
devices en 
browsertypen. 

Pagina crasht 
soms door 
indrukken 
eenvoudige 
knop. 
Bijvoorbeeld 
bij “save 
order” knop.

De applicatie 
is foutgevoelig 
door gebrek 
aan validatie 
van input.
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Testmissie
Onze missie is om het product te verkennen en een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van het product te 
doen. Hierbij houden wij de focus van de 4 punten die door de PO zijn gespecificeerd:
1. Oordeel over gemakkelijk/snel werken
Wij gaan het product verkennen op functioneel gebied en het al lerende gebruiken om een oordeel over het 
werkgemak te vormen.
2. Ingevoerde data moet gevalideerd worden
Wij zullen validaties in de schermen meenemen.
3. Betrouwbare en goede performance
Impliciet met het testen meegenomen en bevestigd door een aantal timings te doen op responses via chrome. 
4. Applicatie werkt op tablet/desktop
Met het testen nemen wij gelijk verschillende devices mee om zo verschillen te vinden en de werking op 
verschillende apparaten te beoordelen.

Conclusie
Wij hebben tijdens onze testen kunnen concluderen dat de applicatie nog veel fouten en onlogische keuzes 
bevat. Als we kijken naar de 4 punten uit de missie:
1. Oordeel over gemakkelijk/snel werken - Snel, maar niet makkelijk te begrijpen, aantal functionele fouten. 
2. Ingevoerde data moet gevalideerd worden - Data wordt niet altijd goed gevalideerd, op veel punten wel.
3. Betrouwbare en goede performance - Reacties zijn snel, soms nog een foutmelding.
4. Applicatie werkt op tablet/desktop - De applicatie werkt hetzelfde op alle devices en browsers

Advies
Ons advies zou zijn om de applicatie te verbeteren en met de bugs aan de gang te gaan. Daarnaast is voor 
gebruikers die het systeem niet kennen het vrij onlogisch en de functies zijn slecht benoemd. Hierdoor zijn 
veel functies niet gelijk duidelijk. Wij zouden op dit moment deze applicatie nog niet bij de gebruikers 
neerleggen om hem te gaan gebruiken of acceptatie testen.

2



3

Aanpak
Werkwijze: We werken in sprints met focus om ervoor te zorgen dat we efficiënt kunnen omgaan met de 
beperkte tijd. Daarnaast worden bugs die gevonden zijn direct gerapporteerd.

Sprint: Een iteratie van 13 minuten met 2 minute overleg. Er zijn in totaal 10 sprints.

Focus: In de sprint is er een bepaalde testing focus. De uitgevoerde testen in de sprint zijn in een mindmap 
uitgezet. Testen voor andere devices hebben wij apart vastgelegd in device coverage.

Bugs: Gevonden bugs zijn ingedeeld in categorieën. Om bug reporting van hoge kwaliteit te houden zijn 
alle bugs door een 2e persoon hertest volgens beschrijving.

Mindmap: Hierin staat alles wat is getest uitgewerkt. We hebben gekozen om zowel Non Functionele testen 
als Functionele testen erin te verwerken. Hieronder staat de legenda. Onze testen gaan van onderwerp 
(hoog over) naar de diepgaande testen. De kleurcode geeft aan of de test geslaagd is (groen), niet 
geslaagd is (rood) en is niet getest is (grijs).

Devices: De flows die wij testen, testen wij ook direct alle devices mee.



Wat hebben we getest?
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In het groot bekijken: 
http://bit.ly/2oQF581
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1. Oordeel over gemakkelijk/snel werken
Sommige features zitten verstopt of zijn onhandig te 
vinden. De meest opvallende zaken hierin vinden wij:

- Product wishes: Dit is geen standaard 
menu-item, maar zit verstopt onder “Locaties”. 
Wanneer je een nieuwe productwens aanmaakt 
moet je eerst een keer op “Save” drukken 
voordat je de opties voor fruit te zien krijgt;

- Orders: Dit is geen standaard menu-item, maar 
zit verstopt onder “Locaties”. Ook het 
aanmaken van een nieuwe order is lastig; dit 
kan alleen vanuit een productwens, niet vanuit 
het scherm “Orders”;

2. Ingevoerde data moet gevalideerd 
worden
Er zijn veel bugs naar voren gekomen met betrekking 
tot invulvelden. Er volgen regelmatig foutmeldingen bij 
het leeglaten van velden, het invoeren van negatieve 
waarden of erg hoge waarden. Enkele gerelateerde 
Mantis-bugs:

- Mantis385: Diakrieten
- Mantis348: Foutieve data
- Mantis258: Hoog aantal fruit in order
- Mantis37: Geen controle min/max waarde
- Mantis23: Letter in cijferveld
- Mantis94: Te hoge frequentie

3. Betrouwbare en goede performance
Gemeten page load performance is als volgt
gem: 506 ms
standaarddev: 79 ms
max: 661 ms
min: 413 ms 

Dit valt ruim binnen de gestelde 1,5 seconde 
laadtijd.

4. Applicatie werkt op tablet en desktop
De devices en browsers waar we volgens de 
specificaties op hebben getest zijn:

- Windows met Internet Explorer;
- Windows met Google Chrome;
- Android tablet met Google Chrome;
- iOS tablet met Safari

Alle in de mindmap genoemde testpaden zijn op alle 
devices getest. Er zijn geen zaken naar voren gekomen 
die specifiek gekoppeld zijn aan een bepaalde device of 
browser.

Resultaten

http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=385
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=385
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=348
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=348
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=258
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=258
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=37
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=37
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=23
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=23
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=94
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/view.php?id=94


Bugs
21 bugs
7 crash, 5 groot, 3 klein, 2 triviaal, 3 feature, 1 tekst

Bugs in Mantis: http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/login_page.php login: 
irisvanblijderveen ww: nkswtesten2017
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