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1. Inleiding Fructasys is een backend webapplicatie voor het verwerken van orders in de fruitbranche. Voor dit testtraject wordt de consument (het bedrijf dat de producten besteld) buiten scope gelaten; dit systeem is namelijk enkel bedoeld voor degene (de klant) die de orders aanmaakt en controleert (backend). Dit betreft een geheel nieuw systeem; op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van een ander systeem (er wordt voornamelijk gewerkt met Excel-lijsten). De release is gepland voor medio juni 2017. Dit testrapport omschrijft de testresultaten van het testtraject voor Fructasys.  Vanuit testperspectief zal er advies worden gegeven over het wel of niet releasen van Fructasys.   1.1 Algemene gegevens  SUT Fructasys Product Owner  Patrick Vos Ontwikkelaar Extending Software Development Infra-architect GOsensit Testteam   1.2 Opbouw testrapport Als eerste wordt de testaanpak en –planning uiteengezet in hoofdstuk 2 Testplan. Vervolgens wordt de vrijgavekaart getoond; dit geeft in één oogopslag het resultaat weer van de testen. Daarna worden de verschillende voor- en nadelen van het gebruik van Fructasys besproken wordt er een advies gegeven m.b.t. het releasen van Fructasys. Dit advies is gebaseerd op het behalen van de acceptatiecriteria en de resultaten per domein. In de bijlage is tot slot een overzicht te vinden van de issues en een aantal leerpunten vanuit testen.    
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2. Testplan  Dit hoofdstuk beschrijft de teststrategie voor het testtraject voor Fructasys. Aan de hand van de testbasis en de opdrachtintake zijn domeinen, acceptatiecriteria en een productrisicomatrix voor dit testtraject opgesteld. Op basis hiervan is de teststrategie opgezet. Tevens wordt de rolverdeling en werkwijze (Defect Management) van het testteam uiteengezet.  2.1 Testbasis  De testbasis bestaat uit de documenten en andere informatie die nodig is om de diverse testproducten, zoals testplan en testgevallen, te beschrijven. Soort  Titel  Versie  Datum  Functioneel/Technisch Ontwerp SUT: Fructasys (A4 additionele informatie) x 01-05-2017 Testuitleg  Uitleg – NK Software Testing http://www.nk-softwaretesten.nl/uitleg/ x 2017  2.2 Testproducten Soort  Titel/omschrijving  Versie  Datum  Testrapport (dit document) incl. testplan Testrapport Fructasys 1.0 01-05-2017 Vrijgavekaart (te vinden in Testrapport) Vrijgavekaart Fructasys 1.0 01-05-2017 Bevindingenoverzicht  In te zien in bugtrackertool Mantis, en als bijlage bij Testrapport 1.0 01-05-2017  2.3 Opdrachtintake  Opdrachtomschrijving  Geven van inzicht in en advies over de kwaliteit van Fructasys d.m.v. het uitvoeren van diverse testen Te testen systeem Fructasys Te testen systeemonderdelen/ domeinen (opgesteld a.d.h.v. de opbouw/functionaliteiten van Fructasys) 1. Functionaliteit  2. Procesflow 3. Data 4. Performance & Betrouwbaarheid 5. Usability 6. Tablet – iOS 7. Tablet – Android 8. Desktop – Chrome  
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9. Desktop – Internet Explorer 10. Desktop – Edge  Out of scope In deze testfase worden de volgende onderdelen/domeinen niet getest. Niet-functionele testen: 
• Security testen 
• Stress- en Loadtesten Besturingssytemen: 
• Desktop – Mozilla Firefox 
• Desktop – OS X 
• Desktop – Linux Functionaliteiten: 
• Product niet op voorraad 
• Aanmaken van gebruikers Eisen van de opdrachtgever aan testteam • Testrapportage (incl. testplan) beschikbaar 
• Bevindingenbeheer: overzicht opleveren van openstaande issues 
• Inzichtelijk maken van de consequenties van release (met o.a. vrijgavekaart) 
• Testadvies incl. risico-inschatting Eisen van testteam aan de opdrachtgever • Representatieve testomgeving 
• Gevalideerde lijst met requirements/acceptatiecriteria 
• Toegang tot de omgeving  2.4 Acceptatiecriteria en Testdoelen Als basis gelden de volgende, niet inhoudelijke, acceptatiecriteria: 

• Alle issues zijn opgelost, en anders is gedocumenteerd en geaccordeerd door acceptanten welke nog open staan 
• Er zijn geen showstoppers aanwezig in de release  Onderstaande acceptatiecriteria zijn gebaseerd op de requirements/user stories. Zoals te zien in de tabel is er vanuit testen voor gekozen om de verschillende acceptatiecriteria aan een aantal kwaliteitseisen te koppelen. De definities van alle systeemkwaliteitsattributen waarop getest zal worden, komen uit het ISO25010-model en zijn terug te vinden in Bijlage D. Voor meer informatie zie www.smarTEST.nl   Nr Acceptatiecriterium Systeemkwaliteit (ISO 25010) Methode Door 1 De applicatie moet gemakkelijk en snel werken (logische opbouw, volgorde van schermen) FUNCTIONALITEIT 

• Functionele juistheid 
• Functionele volledigheid FAT  2 De applicatie moet het altijd doen  BETROUWBAARHEID 
• Beschikbaarheid FAT  3 De applicatie moet vlot reageren: max. 1.5 seconden per page load  PERFORMANCE 
• Snelheid Performance-testen  

http://www.smartest.nl/
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4 De applicatie moet zowel op tablet als op PC werken    5 De applicatie is ontworpen zodat de ingevoerde data gevalideerd wordt en daarmee correct is     2.5 Risicoanalyse  Productrisicomatrix Domein Belang (1-10) Faalkans (1-10) Risico  (faalkans * belang) Mate van testen 1. Functionaliteit  7 7 49 XX 2. Procesflow 10 6 60 XX 3. Data 10 9 90 XXX 4. Performance & Betrouwbaarheid 9 8 72 XXX 5. Usability 9 9 81 XXX 6. Tablet - iOS 6 5 35 X 7. Tablet - Android 6 5 35 X 8. Desktop – Chrome  7 3 21 X 9. Desktop – Internet Explorer 7 3 21 X 10. Desktop - Edge 7 3 21 X  Van de domeinen wordt initieel en gaandeweg het project het belang en de faalkans op een schaal van 1 tot 10 bepaald. Door deze te vermenigvuldigen, wordt het risico bepaald en die bepaalt de mate van testen. Mate van testen wordt aangegeven door 0, 1, 2 of 3 kruisjes: bij 0 kruisjes wordt er niet getest (op dit onderdeel), bij 3 kruisjes wordt er zeer diepgaand getest.  2.6 Teststrategie Om het testproces optimaal te laten verlopen, worden de volgende testsoorten toegepast: 
- Functionele Acceptatietesten (FAT) 
- Gebruikersacceptatietesten (GAT)  2.6.1 Rollen De rollen en verantwoordelijkheden die voor het testproces van belang worden hier weergegeven. Per rol zijn de taken tijdens het testen beschreven. Het testproces is onderdeel van een groter geheel: rollen die buiten het testproces vallen, zijn niet meegenomen. J. van Baalen  • Testen (FAT): domein  

• Review Testrapport 
• Bevindingenbeheer A. Maggé • Testen (FAT): domein  
• Opstellen en bijwerken Testrapport 
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• Bevindingenbeheer A. Pranger • Testen (FAT): domein  
• Review Testrapport 
• Uitvragen Beheer/PO 
• Bevindingenbeheer  2.7 Defect Management  Voor het registeren van bevindingen wordt gebruikt gemaakt van Mantis. Daarbij wordt onderstaande aanpak van invoeren door de testers  gehanteerd, zodat alle relevante zaken worden genoteerd: Bug  ID-nummer bug  Titel  Probleembeschrijving in één zin Goede classificatie van de zwaarte van de bug (inschatting van het team) Omdat er gebruik wordt gemaakt van de Vrijgavekaart, worden de standaard type bevindingen aangehouden die op deze vermeld worden. Dit betekent dat ervoor is gekozen om een vertaalslag te maken naar het soort impact in Mantis: Showstopper = Blokkade Ernstig = Groot Storend = Klein Cosmetisch = Triviaal Omschrijving • Reproduceerbare stappen 

• Uitleg van wat er verwacht wordt en daadwerkelijk gebeurt en waarom het een issue is 
• Toevoegen van screenshots, gifjes (LICEcap) voor de verduidelijking en het vergemakkelijken van reproductie Categorie (=domein) Op basis van de gekozen domeinen worden de categorieën aangemaakt in Mantis  
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3. Vrijgavekaart De vrijgavekaart toont de testresultaten en het daarbij behorende advies in één oogopslag.   
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4. Advies vanuit het testteam Het algemene beeld dat heerst bij de testers is dat Fructasys, in vergelijking tot de huidige manier van werken, een waardevolle toevoeging is voor de klant. Er zijn vele voordelen aan verbonden zoals het overal kunnen gebruiken van het systeem op Android en iOS devices.  Desalniettemin hebben wij vooralsnog weinig vertrouwen in een release. Er zijn veel issues naar voren gekomen tijdens de testfase. Na de release zouden deze problemen op grotere schaal terug kunnen keren.   Vanuit testperspectief adviseren we dat ten minste alle bevindingen in de categorie Showstopper en Ernstig opgelost zijn voordat de release plaatsvindt. Tevens adviseren wij om een Gebruikersacceptatietest uit te voeren met een aantal keyusers (klanten) die dagelijks met dit systeem zullen werken.   4.1 Gebruikersacceptatietest (GAT)  Door het uitvoeren van een GAT is het mogelijk dat er meer relevante issues  zullen optreden. Door deze goed te loggen en vervolgens op te lossen is men beter voorbereid op een release.   Tijdens de GAT zou het ersta dig zij  als er ee  oplostea  es hik aar is o  ge ruikers op eg te helpe  e  dire t eventuele issues uit de weg te ruimen.   4.2 Leer- en aandachtspunten   Naast het advies vanuit ons oogpunt, hebben wij ook inzage gekregen in zaken die aandacht vereisen bij de release van Fructasys. Deze hebben wij opgenomen in Bijlage A; leer- en aandachtspunten.    
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5. Voor- en nadelen  Op basis van de uitgevoerde testen zijn voor- en nadelen te benoemen. Deze worden hieronder uiteengezet. 5.1 Voordelen Voordelen Overal en altijd benaderbaar Extra functionaliteiten beschikbaar t.o.v. Excel (bijv. koppeling met orderpicking)  5.2 Nadelen Nadelen 
Betrouwbaarheid is niet optimaal (valt soms weg, niet goed reproduceerbaar) 

User Interface is niet optimaal (Home is bijvoorbeeld niet direct benaderbaar van een pagina)  5.3 Risico Openstaande issues.  Zie Mantis of bijlage B. 
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Bijlage A: Leer- en aandachtspunten Tijdens het testen is er inzage verkregen in een aantal zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij een eventuele release van Fructasys. Deze zijn opgedeeld in communicatie en release.  Communicatie  Zolang niet alle issues opgelost zijn door de toegewezen partijen, moeten deze worden meegenomen in de communicatie, zodat de gebruiker niet voor onverwachte problemen komt te staan. Deze issues zouden kunnen worden meegenomen in een handleiding, Quick Reference Card (QRC)of Frequently Asked Questions (FAQ). 
- Attendeer de klant/gebruiker op openstaande issues 

o Documentatie beschikbaar maken voor: 
▪ Desktop – Chrome, Internet Explorer, Edge 
▪ Android device 
▪ iOS device  Release Bij de release raden wij aan om rekening te houden met de volgende zaken: 

- Na de release moet er een team beschikbaar zijn om gebruikers te ondersteunen 
- Na de release moet er een extra beheerteam beschikbaar zijn die support calls kan beantwoorden en issues kan oplossen of doorzetten     
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Bijlage B: Mantis bevindingen (Versie 01-05-2017) Mantis is het bevindingensysteem van het testteam. Hierin staat de volledige lijst van nog openstaande issues. De huidige statuslijst wordt tevens hieronder weergegeven. 
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Bijlage D: ISO25010 Systeemkwaliteit.  Bron: www.smartest.nl Voor meer informatie: www.valori.nl, egbertbouman@valori.nl  
 

http://www.smartest.nl/
http://www.valori.nl/
mailto:egbertbouman@valori.nl
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Meldingsnummer Impact Reproduceerbaarheid Categorie Aangemeld op Bijgewerkt Samenvatting Status461 triviaal niet geprobeerd 06. Tablet - iOS 2017-05-01 2017-05-01 Banner gaat over tekst heen als je inzoomt (iOS) nieuw415 blokkade altijd 01. Functionaliteit 2017-05-01 2017-05-01 De functionaliteit voor het printen van order picking is er nog niet nieuw410 blokkade altijd 01. Functionaliteit 2017-05-01 2017-05-01 Als je klikt op opslaan na order picken krijg je een server error nieuw68 blokkade soms 01. Functionaliteit 2017-05-01 2017-05-01 Datum van gisteren in pagina Create Productwish Gamma Dronten geeft foutscherm nieuw107 blokkade willekeurig 01. Functionaliteit 2017-05-01 2017-05-01 Order verwijderen geeft foutmeldingscherm nieuw219 blokkade altijd 03. Data 2017-05-01 2017-05-01 te hoog maximum geeft foutmelding in edit product wish nieuw344 groot altijd 01. Functionaliteit 2017-05-01 2017-05-01 Vinkje bij product uit of aan zetten geeft in sommige gevallen een error. nieuw327 groot niet geprobeerd 02. Procesflow 2017-05-01 2017-05-01 In orderoverzicht verschijnen en verdwijnen orders als je opnieuw op Pw drukt en opslaat/annuleert nieuw319 groot altijd 01. Functionaliteit 2017-05-01 2017-05-01 Vinkjes bij Products zijn niet klikbaar nieuw252 groot altijd 03. Data 2017-05-01 2017-05-01 Je kunt meer producten bestellen dan in je maximale producten staat bij de productwishes nieuw232 klein altijd 03. Data 2017-05-01 2017-05-01 Delivery time wordt weergegeven i.p.v. Orderdate bij Overzicht Order nieuw212 klein altijd 03. Data 2017-05-01 2017-05-01 In edit product wish geeft een hoger maximum dan minimum GEEN foutmelding nieuw205 groot altijd 03. Data 2017-05-01 2017-05-01 Delivery time < OrderDate nieuw200 groot willekeurig 04. Performance & Betrouwbaarheid 2017-05-01 2017-05-01 Systeem verliest verbinding zonder verklaarbare reden (WiFi werkt) nieuw173 blokkade altijd 03. Data 2017-05-01 2017-05-01 na het invoeren van data in incorrect format verschijnt server error nieuw163 klein altijd 03. Data 2017-05-01 2017-05-01 Bij Data value Pieces kan getal na komma worden ingevoerd nieuw144 groot altijd 02. Procesflow 2017-05-01 2017-05-01 Vanaf je dashboard kan je niet bij je klanten komen (alleen bij locatie en orders) nieuw138 triviaal altijd 07. Tablet - Android 2017-05-01 2017-05-01 Banner gaat over tekst heen als je inzoomt nieuw110 klein soms 07. Tablet - Android 2017-05-01 2017-05-01 Knoppen werken niet in Portraitmode nieuw88 klein altijd 05. Usability 2017-05-01 2017-05-01 Zoekfunctie Home werkt niet met enter nieuw80 groot altijd 01. Functionaliteit 2017-05-01 2017-05-01 Zoekfunctie, zoeken op klantnaam (achternaam) werkt niet (geeft geen resultaat) nieuw66 triviaal altijd 05. Usability 2017-05-01 2017-05-01 Mouse over Log off button valt over hamburgermenu nieuw43 klein altijd 01. Functionaliteit 2017-05-01 2017-05-01 Order maken: agenda dropdown werkt niet toegewezen




