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Management samenvatting
Opdracht

Opdrachtgever:

TestNet

Opdrachtnemer:
Opdracht:
De opdracht in het kader van het NK Software Testen 2017 bestaat uit het testen van
Fructasys (onbekende versie), het opleveren van een testrapport (dit rapport) en de
registratie van de gevonden bugs in Mantis. Voor deze opdracht is een tijdsbestek van 150
minuten beschikbaar, voorafgegaan door 30 minuten uitleg.
2.2

Scope van de opdracht

De opdrachtgever heeft de volgende Focus aangegeven:
1. De applicatie moet gemakkelijk en snel werken. Binnen de Fructasys is er veel aandacht
besteed aan een logische opbouw en volgorde van de schermen. We willen hier graag
feedback over ontvangen.
2. De applicatie is ontworpen zodat ingevoerde data gevalideerd wordet en daarmee correct
is. Incorrect opgeslagen data kan grote consequenties hebben voor de business. Denk
aan: klant bestelt 50 appels, en er worden 50 kilogram geleverd. Denk ook aan
ingevoerde data die buiten de gebaande paden valt.
3. De betrouwbaarheid en performance van de applicatie. De applicatie moet het altijd doen
en vlot reageren. Het ontwerp is uitgegaan van maximaal 1.5 seconden per page load.
4. De applicatie moet zowel op tablet als op PC werken. De fruit orders worden zowel op
kantoor als op de werkvloer ingevoerd. Daarnaast nemen Sales mensen de applicatie
mee bij hun verkoopwerkzaamheden.
Wij hebben getest met de volgende configuraties:
OS
OSX El Capitan versie 10.11.5
Windows 7
iOS 10.3.1
Windows 7
Android 4.4.4

Browser
Chrome 57.0
IE 11
Safari
Chrome
Chrome

De volgende aspecten vallen expliciet buiten de scope:
• Product niet op voorraad.
• Aanmaken van gebruikers.
• Stress en Load testen.
• Security testen.
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Statustabel

Onderdeel
Kwaliteit Testobject

Status

Productrisico’s
Evaluatie testproces




2.4



Toelichting
Het product crasht regelmatig en voldoet niet aan
de verwachtingen.
Geen informatie over productrisico’s beschikbaar.
De testers zijn zeer bekwaam, maar door het
ontbreken van gelabelde requirements en
productrisico’s is het niet goed mogelijk een
duidelijke uitspraak over de behaalde testdekking
te doen.

Vrijgaveadvies

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde test luidt het advies van Team:
Deze versie van Fructasys is niet geschikt om te worden opgeleverd. Met name door de zeer
slechte betrouwbaarheid.
2.5

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde test doet Team de volgende aanbeveling:
1. Eerst de geregistreerde problemen oplossen. Met name die waarbij het product crasht.
2. De root cause van deze problemen laten bepalen en de ontwikkelaars in de hele
applicatie naar vergelijkbare problemen laten zoeken.
3. Vervolgens het product aan een nieuwe test onderwerpen.
Een algemene bevinding is dat de gebruikersinterface te wensen over laat aan duidelijkheid
en niet erg intuïtief is. Om dit op te lossen kan een beter UI ontwerp worden gemaakt, of als
dat niet haalbaar is een zeer duidelijke handleiding.
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Evaluatie van het testobject
Bevindingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bevindingen dat door Team is
ingediend, gesorteerd naar ernst en status. Een zogenaamde Defect Maturity Grid. Op het
moment van aanmaken van dit rapport hebben alle bevindingen de status Nieuw.

Crash
Groot
Klein
Tekst
Totaal

3.2

Nieuw
4
7
23
1
35

Geanalyseerd
0
0
0
0
0

Gevalideerd
0
0
0
0
0

Totaal
4
7
23
1
35

Status per kenmerk

Kenmerk
Bestelling samenstellen
Order picking
Gebruikersvriendelijkheid
Datavalidatie

Status






Performance
Betrouwbaarheid

3.3

Opgelost
0
0
0
0
0



Toelichting
Aantal bevindingen
Aantal bevindingen
De applicatie laat te wensen over aan
duidelijkheid en intuïtiviteit.
Datavalidatie is vrijwel niet aanwezig. Het is op
veel plaatsen mogelijk onmogelijke waarden in
te vullen. B.v. een minimum dat groter is dan
een maximum, een mail adres zonder ‘@’ etc.
Niet getest i.v.m. de beperkingen van het
netwerk.
Het product crasht regelmatig

Status van Testdoelen

De product owner heeft geen andere testdoelen gesteld dan de in § 2.2 genoemde testfocus.
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Consequenties voor het testproces

Er is geen productrisico analyse beschikbaar. Productrisico’s worden bij deze test niet in
beschouwing genomen. Er is dus geen testdifferentiatie gemaakt naar productrisico’s.
4.2

Status productrisico’s

N.v.t.
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Evaluatie van het testproces
Fasering

Fase
Planning

Status

☺

Voorbereiding

☺

Specificatie



Uitvoering
Afronding
Beheer infrastructuur

☺

Toelichting
Er is precies 3 uur beschikbaar voor de
testuitvoering
Aanvankelijke problemen met Mantis en Netwerk
zijn door de organisatie tijdig opgelost.
Specificatie aanwezig, maar summier, niet
genummerd en op enkele punten tegenstrijdig
Team heeft uitstekend werk geleverd.
Buiten scope van het testteam
Buiten scope van het testteam

Door onbekende oorzaak hebben de teamleden van team 13 verschillende instellingen in
Mantis. We kunnen wel elkaars meldingen zien, maar b.v. niet de zelfde impact, labels en
priority gebruiken.
5.2

Behaalde testdekking

Door het ontbreken van gelabelde requirements en productrisico’s is het niet mogelijk een
duidelijke uitspraak over de behaalde testdekking te doen.
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