Op basis van de uw vraag wordt bepaald wat de
best passende dienst is. Hierbij kunt u denken aan
het geven van advies over een verandering in uw
testproces of organisatie, het aanbieden van
templates als u die zelf niet hebt of het reviewen
van een door u opgesteld testplan. De diensten
kunnen bij u op locatie of elders uitgevoerd
worden, afhankelijk van de afgenomen dienst.
De diensten zijn op verschillende manieren af te
nemen. Hierbij kunt u denken aan een vast aantal
uren per week of een strippenkaart die u vrij
binnen een bepaalde periode kunt gebruiken.
Afhankelijk van de gemaakte keuzes zal het best
passende aanbod voor u geformuleerd worden.
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Wellicht heeft u bepaalde test gerelateerde
vragen die binnen uw organisatie niet beantwoord
kunnen worden. De specifieke kennis ontbreekt
simpelweg. Eigenlijk wilt u die behoefte wel
vervuld hebben, maar u wilt geen fulltime
consultant. U wilt antwoord op de vragen die u
heeft! Een meer flexibele invulling zou beter
uitkomen.
Door het afnemen van diensten in plaats van
detachering kan beter in deze variabele behoefte
aan hoogwaardige testadviesdiensten worden
voorzien.
Heeft u (tijdelijk) behoefte aan specialistische
kennis? Komt uw eigen testorganisatie senioriteit
te kort? Wilt u op ad-hoc basis gebruik kunnen
maken van hoogwaardige testkennis? Dan is
Professional Testing Competence Services (PTCS)
wellicht iets voor u!

In deze factsheet vindt u een opsomming van
verschillende diensten die Professional Testing op
flexibele basis kan bieden. Uiteraard behoort een
combinatie van één of meerdere diensten ook tot
de mogelijkheden. Flexibiliteit is het sleutelwoord
en de klant staat centraal. Dit ziet u terug in de
diensten, de afname mogelijkheden, de locatie en
de specialisten die Professional Testing hiervoor
inzet!
Op strategisch niveau kunt u denken aan opstellen
van testbeleid, het geven van testadvies of het
inrichten of verbeteren van uw testorganisatie.
Het kan zijn dat u tijdelijk advies wilt over een
projectaanpak of dat u wilt kijken waar uw
organisatie staat. Ook ondersteuning bij
outsourcing, reorganisaties en audits behoren tot
de mogelijkheden.
Waar staat u met uw testorganisatie? Waar wilt u
naar toe? Hoe komt u daar? Zo maar een paar
vragen waarmee we u kunnen helpen bij het verder
professionaliseren van uw organisatie. In ieder
stadium van testvolwassenheid kunnen we u
adviseren over de voor- en nadelen van bepaalde
keuzes m.b.t. de testorganisatie. Wij helpen u naar
het volgende niveau!
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Professional Testing kan u op tactisch niveau
ondersteunen bij hulpvragen rondom testmanagement en onderliggende vragen over het
totale testproces. De mensen achter PTCS
hebben ruime ervaring in het aansturen van
projecten en programma’s op testmanagement
gebied. Dit kunnen we uitstekend naar wens
invullen samen met uw organisatie in ieder
stadium van de software lifecycle.
Op dit niveau kunt u ook denken aan acceptatiemanagement. Professional Testing kan helpen bij
het maken en nakomen van verschillende
afspraken zodat u grip heeft en houdt op de
acceptatie.
Door middel van het inrichten van zogenaamde
quality gates voor de gehele project lifecycle
voorkomt u onnodige inspanning en frustratie.
U kunt per stap in het acceptatieproces bepalen
waar u staat en welke maatregelen genomen
moeten worden om tijdig en met de juiste
spullen aan de eindstreep te staan. Accepteren
begint immers met het stellen van de juiste
vragen!
Op het operationeel niveau kan Professional
Testing u op verschillende manieren
ondersteunen. Zo kan er gezorgd worden dat de
testgevallen middels de juiste technieken worden
opgesteld.
Het kiezen van de juiste tools als ondersteuning
bij testmanagement, testvoorbereiding en testuitvoering en het helpen kiezen en gebruiken van
de juiste templates hoort thuis binnen dit
niveau.
Ook kunnen wij het voorbereiden en uitvoeren
van testen, alsmede het onderhoud op de
testset, helemaal voor u laten verzorgen door het
te beleggen bij één van onze partners.
Professional Testing voert hierbij de regie voor u
zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te
maken.

Uiteraard heeft deze ondersteuning op de diverse
niveaus een nog grotere meerwaarde als we de
kennis kunnen overdragen aan professionals binnen
uw organisatie zodat deze verankerd wordt. Om te
zorgen dat u de juiste mensen aan boord krijgt,
heeft of houdt, kan Professional Testing u
ondersteunen bij resourcevragen op verschillende
gebieden middels de volgende diensten:
• Werving en selectie: PT kan de werving en
selectie verzorgen binnen uw testorganisatie of
project.
• Loopbaanbegeleiding: PT kan u helpen bij het
bepalen van een carrièrehuis en de mensen
begeleiden in hun loopbaan.
• Coaching: de mensen van PT delen hun ervaring
graag en kunnen op verschillende manieren
coaching leveren zodat uw mensen zich verder
kunnen ontwikkelen.
• Opleiding: PT verzorgt resultaatgerichte
trainingen waarbij de theorie wordt verduidelijkt
met voorbeelden uit de eigen praktijk. Naast
trainingen rondom Lean Test Management,
product risico analyse, testmanagement,
testadvies, testomgevingen en strategieën
verzorgen we ook een scala aan TMap
gerelateerde trainingen.

Wie leveren de diensten
Professional Testing heeft de top van de
Nederlandse test community verenigd onder één
label. Voor iedere PTCS dienst is daardoor de
benodigde kennis geborgd. Binnen dit netwerk
dagen de professionals elkaar uit en vullen elkaar
aan. Daarmee blijven de diensten actueel.
e

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over
onze PTCS diensten neem dan gerust contact met
ons op. We gaan het gesprek graag met u aan!
Info@proftest.nl
www.proftest.nl
015 - 285 00 80
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