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1

Management samenvatting

Fructasys is een backend applicatie voor het verwerken van orders. De applicatie is nog in
ontwikkeling en voor 60% afgerond.
De testfocus lag op gebruikersgemak en snelheid van de applicatie.
Ingevoerde data moet correct zijn. De applicatie moet zowel op tablet als PC werken.
Er is gefocust op de flow en werkbaarheid van het systeem in desktop windows chrome.

1.1

Opdracht en uitwerking

Allereerst is er gekeken naar alle ingevoerde data gecontroleerd op correctheid over de gehele
keten. Product aantal en product eenheid waren hierin de scope.
Vervolgens stond gebruikersgemak centraal. Er is gelet op de logische opbouw en volgorde van
de schermen. Duidelijke navigatie structuur van het systeem, zodat het voor de gebruiker
duidelijk is waar die zich bevindt.
Onderstaand overzicht van pagina’s en scope.
Product wishes
Orders
Dashboard
Customers
Locations
Product Groups
Product Types
Product sizes
Freshnesses
Products
Packagings
Routes
Delivery times
Labels
Niet getest
Order picking

3 van 8

1.2

Advies

Er wordt een negatief testadvies gegeven, omdat er nog blokkerende bevindingen
open staan.
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2
2.1

Testresultaten
Bevindingenoverzicht

Nummer
0000073
0000359
0000124
0000019
0000049

0000242

2.2

Titel (met link)
Error message "value cannot be null" Order is niet
verwijderd
Menu wordt niet getoond op android tablet in landscape
versie
In het Orders scherm kun je geen nieuwe order voor die
locatie aanmaken als er nog geen eerdere orders zijn.
De zoekfunctionaliteit ondersteund alleen plaatsnaam
en bedrijfsnaam
Wijzigingen in product wens wordt niet doorgevoerd
naar nieuwe order wanneer een oude order wordt
overgenomen
Op de Create Order pagina wordt enkel de hoogst
geconfigureerde en geselecteerde productgroep
weergegeven

Prio
Urgent

Impact
Crash

Hoog

Blokkade

Hoog

Groot

Hoog

Groot

Hoog

Groot

Normaal

Groot

Overige bevindingen

Zie bijlage 4.2 voor overzicht van alle bevindingen. Waarbij de prio en impact lager dan Hoog
en groot is.
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3 Conclusies, risico’s en aanbevelingen
3.1

Conclusies

De conclusie is dat het klopt dat het systeem voor 60% af is. Er is te zien dat er een aantal
cruciale punten ontbreken op gebruikersgemak.

3.2

Risico’s in productie name

Het risico is als het huidige systeem in productie gaat, dat er foutieve orders ontstaan. Dit kan leiden tot
financiële kosten en het vertrouwen van de klant schaden

3.3

Aanbevelingen

Het advies is om de bevindingen in paragraag 2.1 op te lossen. Verder is het aan te raden om
een volledige regressie test uit te voeren.
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4 Bijlage

Figuur 1: Open bugs en impact per risico
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uur 2: Overzicht alle bevindingen
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