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Taking testing to the next level
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Testmanagement is risicomanagement. Maar waar
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Er zijn testbedrijven genoeg. Dus wat maakt ons

Daarnaast zijn we verbonden met het Professional
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hoe intensief.
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De partners hebben, naast hun ervaring met vrijwel
De medewerkers van Professional Testing hebben
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Bedrijven hebben baat bij een blik van buitenaf op
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methoden en technieken op het gebied van testen.
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TestFrame® is een geregistreerd handelsmerk van Logica.
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