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Samenvatting (testobject)

http://team1.test-extending.nl/

Samenvatting (resultaat)
OK
Landscape/Portrait

Te verbeteren
Usability menu
Performance
Usability algemeen
Data validatie van grote
waarden

Nu oplossen!!
Server errors bij opslaan
Usability op tablet
Flow is verwarrend en niet
consistent
Flow order picken kan niet
worden afgerond

Samenvatting (advies)
Veel fouten in data invoer validatie (soms zelfs een server error)
Website is zeker niet geoptimaliseerd voor gebruik op een
tablet. Dit maakt het werken met de site voor order pickers
lastig (kleine knopjes, kleine selectievelden)
Flow is op veel punten niet logisch en ook nog niet af (order kan
niet afgerond worden). Je komt niet terug naar waar je
vandaan komt.
Usability checker geeft veel verbetervoorstellen. Website
voldoet ruimschoots niet aan de AA-grade.
Op vlak van performance zijn nog diverse verbeteringen te
behalen (4 F-grades)

Testobject
Website http://team1.test-extending.nl/
Backoffice platform bestellen van fruit
Order picking op tablets
Klanten zijn bedrijven die fruit willen
Klanten hebben productwensen
Productgroep is recent flink aangepast

TestStrategy/scope/plan

TestVerhalen
TestCharter

TestVerhaal

ET Ronde 1 IE11. SUT leren kennen

Wat heb ik gedaan?
- Als medewerker wil ik een order invoeren voor een locatie
Order toegevoegd voor Gamma Donten 08-05-2017 - opgeslagen
- Als medewerker wil ik weten welk fruit ik moet picken voor Gamma dronten
- no orders found for 08-05-2017?
Nee, je moet eerst de provincie invullen, maar dit is niet heel duidelijk weergegeven
- Als medewerker wil ik de productwishes kunnen toevoegen aan een klant
--> vanuit productwish wordt je gelijk doorgelinkt naar 'create order'
Wat opvalt:
Productwish = max 13 kilo,
vervolgens in order overal 14 kilo aangegeven, hiervan wordt geen melding gegeven.
De order wordt opgeslagen als: ?

ET ronde 1 Chrome. SUT leren kennen

ET ronde 1 tablet iPad, SUT leren kennen

ET Ronde 2 Desktop IE11 Useability

Zoeken bij locaties: zoekmachine werkt, selectie werkt, maar vervolgens zie ik op pagina
niet waarnaar ik heb gezocht, alleen in de url zie ik het terug.
Ik heb validaties in order aanmaken onderzocht. Major bug gevonden bij invoeren 10.000
eenheden komt er een server error alles stuk.
Er kunnen ook decimalen opgevoerd worden bij pieces eenheden.
Negatieve invoer kan worden ingevoerd en wordt dan opgevoerd als nul.
Op de tablet de applicatie bekeken, Met name gekeken naar gebruiksgemak
O.a. hamburgermenu
Wat opvalt:
- hamburger menu is groot
- hamburger menu is niet geschikt voor tablet (dikke vingers)
- Aanmaken van locaties kan niet op de pagina van locaties
- Opslaan van een order op Product group pagina geeft een Internal Server error
Charter: Usability Desktop
Als medewerker wil ik een productitem kunnen toevoegen --> bug checkboxes
uitgeplozen
Diverse bugs gevonden

Resultaat

ET Ronde 2 Desktop Chrome Data validatie

ET Ronde 2 Tablet iOs Logische opbouw en volgorde
van schermen

ET Ronde 3 Desktop Chrome Performance check Yslow
ET Ronde 3 Desktop IE11 Validatie order naar picken

ET ronde 3 Desktop Chrome Usability grade AA
AChecker.ca

Ik heb validaties verder onderzocht. Special characters worden genegeerd en als 0
opgeslagen. Negatieve aantallen worden ook teruggezet naar 0. 0,2 pieces ingevoerd. De
punt is een seperator dus 120.000 wordt opgevoerd als 120. Dat vind ik ok. Met
bugmagnet verschillende data type attacks uitgevoerd. Alle vreemde tekens, strings
special characters worden genegeerd door de applicatie. Broken HTML invoer maakt ook
de applicatie stuk. Bug opgevoerd
Op de tablet de applicatie bekeken
Met name gekeken naar order picking / product groups
Wat opvalt:
- vaak server error bij saven van werk
- labels van velden ontbreken
- Onduidelijk waar Order picking eigenlijk zit in de applicatie
- selectie van route geen duidelijke call to action
Performance: Yslow run on Chrome + verwerking in mantis: 4 F grades
Op de tablet de applicatie bekeken
Met name gekeken naar order picking
Validatie van order invoeren via desktop naar order picken --> order lijkt niet goed door
te komen bij order picker
Wat opvalt:
- order picking is niet echt 'af te ronden'
- routes zijn niet 'af te ronden'
- opslaan van een order pick resulteert in Printeropties scherm
- onduidelijk waar te starten met order picken
Wat heb ik gedaan. Accessability gecheckt met Achecker. Erg slecht resultaat met zeer
veel problemen en html validation en CSS validation problemen => bug opgevoerd.
Verder heb ik veel server error via data invoer kunnen triggeren, JS script injection/html
parse. Diverse bugs opgevoerd.

Bevindingen
http://www.nk-softwaretesten.nl/mantis/my_view_page.php

Gebruikte definities
Prioriteit: prioriteit voor het team om de bevinding opgelost te krijgen
Hoog
Normaal
Laag

Blokkeert het team, moet onmiddellijk worden opgelost.
Blokkeert een deel van het team, z.s.m. oplossen.
Blokkeert werkzaamheden, oplossen in de sprint.

Impact: schade die de bevinding veroorzaakt indien deze in productie optreedt
Crash
Feature
Blokkade
Groot
Klein

App crashed.
Highly needed feature.
Bedreigt de klantwaarde. Zorg voor grote schade aan het product, de
bedrijfsnaam of financieel.
Klant functie met hoge waarde werkt niet (correct), geen workaround.
Klant functie met hoge waarde werkt niet (correct), maar workaround mogelijk
of klant functie van gemiddelde waarde werkt niet (correct)

Issue type: gebied waarin het probleem geconstateerd is.
Functioneel
Useability
Validatie
Visueel
Input
Feature
Performance

Functionaliteit.
Gebruikersvriendelijkheid.
Spelling.
Visuele bevinding.
Fouten bij het invoeren van gegevens.
Suggestie om het product te verbeteren, geen bevinding.
Issues op het gebied van snelheid

Tools
Tool

Gebruikt voor

Trello
Slack
Xmind
Mantis
Web
Yslow
AChecker
Bugmagnet

Voorbereiding
Communicatie tijdens voorbereiding en doorsturen testverhalen
Mindmaps voor strategie en testobject en test ideeën
Bevindingentool
Performance test
Usability
Data generatie voor invoer velden

Dank je wel

