
Teststraat: onafhankelijk 
testen van applicaties

Applicatieontwikkeling en -onder-
houd is kostbaar en tijdrovend. Steeds 
vaker ontstaat daarom het besef dat 
alleen een onafhankelijk uitgevoerde 
test voldoende inzicht geeft in het 
opgeleverde product. Dit geeft zeker-
heid dat producten, die ofwel door 
in-house bouwteams of door applica-
tiedienstverleners voor u worden ont-
wikkeld, ook daadwerkelijk aansluiten 
bij de oorspronkelijke wens en het 
ontwerp.

Onafhankelijk testorgaan
Sinds 1986 voert de Teststraat van 
Capgemini onafhankelijke testen uit 
op het gebied van applicatieonder-
houd en -ontwikkeling. De Teststraat 
voert volledige testtrajecten uit binnen 
de afgesproken tijd, kosten en kwali-
teit en is inzetbaar voor zowel nieuw-
bouw- als onderhoudstrajecten.

Diversiteit
Er is natuurlijk geen applicatie gelijk, 
ieder product heeft eigen kenmerken. 
De Teststraat kan een veelheid van 
applicaties testen, zoals legacy-, client/
server- en webapplicaties. Daarnaast 
kunnen ook webservices (Service 
Oriented Architecture), middleware  
en pakketten worden getest.

Een applicatie is meer dan alleen 
functionaliteit op een beeldscherm. 
Het vormt vaak ook een veelheid van 
interfaces met andere componenten. 
Om een applicatie goed te kunnen 
beoordelen, zijn verschillende testen 
nodig. De Teststraat levert naast de 
functionele systeemtest en 
acceptatietest ook 
integratie-, 
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Kostenbesparing van 60% haalbaar door gestandaar-
diseerde werkwijze en dedicated infrastructuur.
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regressie-, security- en performance-
testen. De combinatie of het geheel van 
deze testen zorgt voor een optimaal 
inzicht in de kwaliteit en werking van 
uw applicaties.

Testproces
Capgemini werkt altijd vanuit de eisen 
en wensen van de klant. Door deze 
goed in kaart te brengen, worden even-
tuele risico’s duidelijk. Daarna stellen 
we samen met de klant entry- en exit-
criteria op.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is 
gecertificeerd conform ISO 9001:2000. 
De professionals van Capgemini zijn 
ITIL-, ISTQB- en TMap-gecertificeerd. 
Daarnaast heeft de Teststraat van 
Capgemini als eerste organisatie in 
Nederland het ASL-certificaat in ont-
vangst mogen nemen. Dit certificaat 
geeft u als klant zekerheid over de 
gehanteerde werkprocessen en het 
gewenste eindresultaat.

Dedicated infrastructuur
Het testproces is uitvoerbaar op een 
dedicated infrastructuur. Hierdoor 
vindt het testen van applicaties op 
verschillende platformen en operating 
systems plaats. Enkele voorbeelden zijn 
Alpha/VMS, HP-ux, Wintel en AIX, 
maar er zijn veel meer combinaties 
mogelijk.

Binnen het applicatieontwikkelings-
vakgebied zijn veel methoden en tech-
nieken beschikbaar. Als klant wilt u 
niet afhankelijk zijn van de werkwijze 
en de methodiek van uw leverancier. 
Als onafhankelijk testorgaan kan de 
Teststraat daarom testen uitvoeren 
op alle ontwikkelmethoden, zoals 
waterval, RUP, (D)SDM, RAD en CBD. 
Voor het testen van Service Oriented 
Architecture is binnen de Teststraat de 
standaardaanpak Infotesting ontwik-
keld. Deze geautomatiseerde testaan-
pak heeft zich inmiddels bewezen in 
de praktijk.

Standaardisatie en kennis- 
borging
De Teststraat werkt op basis van stan-
daardwerkwijzen en best practices. Zo 
zijn de aanwezige kennis en ervaringen 
vastgelegd in sjablonen en checklists en 
wordt gebruik gemaakt van standaard-
tooling. Door standaardisatie wordt 
een hoog niveau van kennisborging 
bereikt. Standaardiseren zorgt voor  
lagere kosten en een kortere doorloop- 
tijd. Daarbij maakt het een adequate 
vergelijking tussen testen en testresul-
taten mogelijk.

Bovendien wordt gebruikgemaakt van 
een vast team testprofessionals. Ook 
hierdoor zijn grote kostenvoordelen 
te behalen. Deze grote inzetbaarheid 
levert ook een geavanceerde vorm 
van kruisbestuiving, iets waar u als 
klant direct mee te maken krijgt bij 
het testen van uw applicatie. Het geeft 
een kortere inwerktijd, de mogelijk-
heid van een back-up-team en er is 
zekerheid dat het wiel slechts eenmaal 
wordt uitgevonden.

Oneshore™-testproces
Het Oneshore™-testproces biedt u  
de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de voordelen van het offshore tes-
ten. Het werk wordt dan uitgevoerd in 
het buitenland, en u heeft één aan- 
spreekpunt in Nederland. Deze con- 
structie is beschreven in ons 
Oneshore™-testproces.

Ervaring
Capgemini heeft ruime ervaring met 
testen bij grote klanten in de pu- 
blieke, financiële en industriële sector 
en met zowel kleine als zeer grote 
opdrachten. Daarnaast hebben wij veel 
ervaring met het overnemen van com-
plete en complexe testprocessen.
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Figuur 1: het standaardtestproces
In figuur 1 is het standaardproces van 
de Teststraat gebaseerd op TMap weer-
gegeven:
n aan de linkerkant de TMap-fasering 

van het testproces;
n  in het midden de activiteiten waarbij 

een sterke interactie tussen 
Capgemini en de klant de fundering 
voor het testproces neerlegt;

n  rechts de activiteiten binnen de 
Teststraat die volledig door 
Capgemini worden uitgevoerd,  
opgesplitst in frontoffice- en back- 
office-activiteiten.

Testautomatisering
Onze testspecialisten maken gebruik 
van testtools van leveranciers als 
Mercury, CompuWare, Rational en 
Borland voor functionele, regressie- en 
performancetesten. Open Source tool- 
ing zoals JMeter kan worden gebruikt 
om licentiekosten te beperken. Vooral 
wanneer herhaaldelijk getest moet wor-
den en wanneer de tests omvangrijk of 
complex zijn, is geautomatiseerd testen 
een goede oplossing.

De voordelen van de Teststraat
n besparing van 20 à 30% op kosten 

(met offshoring 60% haalbaar);
n verkorting van de doorlooptijd met 

20 à 30%;
n snelle reactietijd en snelle start test-

proces;
n flexibiliteit in uitvoering, aanpassing 

aan uw werkwijze mogelijk;
n herhaalbaarheid door kennisborging; 
n vast team gecertificeerde testprofes-

sionals;
n gegarandeerde kwaliteit conform 

afspraak;
n onafhankelijk advies (kwaliteitsstem-

pel);
n transparant proces, op ieder moment 

inzicht in de voortgang;
n uitgebreide metrics en KPI’s;
n fixed date, fixed price en fixed quali-

ty;
n testen op alle mogelijke infrastructu-

ren en operating systems mogelijk;
n ingebed Oneshore™-testproces geeft 

toegang tot offshorevoordelen. 
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Papendorpseweg 100

Postbus 2575 - 3500 GN  Utrecht

Tel. 030 689 00 00

Fax 030 689 99 99

Capgemini, wereldwijd 
een toonaangevende aan-

bieder van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten, stelt zijn klanten in 
staat te transformeren en betere prestaties 
te realiseren door middel van technologie. 
Capgemini verschaft nieuwe inzichten en 
mogelijkheden, waardoor klanten meer 
vrijheid krijgen om optimale resultaten  
te realiseren. Hierbij werkt Capgemini op 
een onderscheidende manier samen met 
zijn klanten: the Collaborative Business 
Experience™. Bovendien wordt gebruik-
gemaakt van het eigen wereldwijde leve-

ringsmodel Rightshore®, dat op een even-
wichtige manier getalenteerde professio-
nals uit verschillende locaties samenbrengt 
in één team dat de best mogelijke oplos-
singen voor klanten creëert en levert. 
Capgemini heeft vestigingen in meer dan 
30 landen en heeft wereldwijd 90.000 
medewerkers in dienst.  
De organisatie realiseerde in 2009 een 
omzet van 8,4 miljard euro. 
Meer informatie:  
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
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