Implementace testovacích nástrojů
Nutnou podmínkou správně fungujících procesů Quality Assurance a testování software je i jejich
podpora příslušnými nástroji. Ani sebelepší nástroj však sám o sobě nic neřeší. Našim klientům proto
zajišťujeme dodávku a odborné efektivní začlenění nástrojů podporujících procesy QA a testingu do
existujícího ekosystému, případně revizi existující implementace. Naše podpora zahrnuje nástroje pro
test management, nástroje automatizovaného funkčního i zátěžového testování, stejně jako nástroje
pro správu a přípravu testovacích dat, testovacího prostředí a nástrojů pro zajištění bezpečnosti.

Nástroje
Poskytujeme licence, implementaci a optimalizaci nástrojů, včetně integrace do okolního prostředí
Naše služby poskytujeme pro následující kategorie nástrojů:






Test management MF Application Lifecycle Management, MF ALM Octane, integrace s Atlassian
JIRA a MS Team Foundation server
Automatizované funkční testy MF Unified Functional Testing, Selenium
Zátěžové testy MF LoadRunner, JMeter
Správa a příprava testovacích dat UBS Hainer XDM
Bezpečnostní testy MF Fortify

Jak to děláme
Implementaci testovacích nástrojů
provádíme následujícím postupem
Mapování potřeb předchází všem
následujícím krokům. Prostřednictvím
interview klíčových pracovníků a
studiem existující dokumentace
identifikujeme reálné potřeby zákazníka
a způsob, jakým jsou v současném stavu
naplněny.
Následuje návrh implementace, kdy na
základě zjištěných potřeb zákazníka
navrhujeme způsoby, jakými nástroje
implementovat tak, aby co nejlépe a
nejefektivněji tyto potřeby pokryly.
Samotná implementace se pak může sestávat z instalace, konfigurace, customizace, integrace do
okolních systémů a školení či pilotního projektu.

Pro koho je Implementace testovacích nástrojů
Kvalitní Implementace nástrojů je důležitá nejenom při prvotním zavedení nástrojů do ekosystému
společnosti, ale je vhodné udělat i její revizi po delším čase, reagovat na aktuální požadavky projektů
a trendy ve vývoji i testování a změny portfolia nástrojů od doby prvotní implementace.

Proč Implementaci testovacích nástrojů právě od nás




Máme za sebou desítky úspěšných implementačních projektů u široké škály klientů
Jsme preferovanými partnery společnosti Micro Focus (dříve HP), které nástroje vyvíjí a dodává
Kromě samotné implementace poskytujeme i prodej nástrojů a jejich post-implementační
podporu v podobě pilotních projektů a konzultací v provozu
Zelenka & Kovanic, s.r.o., Raichlova 2609/13, 155 00 Praha 5, IČO: 024 03 463
tel.: +420 603 172 200, e-mail: info@z-k.cz, www.z-k.cz

