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Leverandøransvar
•

Teamene var i stor grad samlokalisert med kunden for å tilføre forretningsverdi og optimalisere
oppgavene, med en så hensiktsmessig som mulig sammensetning for å få det beste ut av samspill og
oppfølging som øker muligheten for :

•
•
•
•
•

Sterk forankring testprosessene
Implementering av effektive og velfungerende testprosesser
Leveranser testet med høy grad av kvalitet i gjennom effektive testprosesser
Tilpasning og justering av testprosessen til kundens prosjektorganisasjon

Som del av testledelsen kan ekstra oppmerksomhet gis følgende områder:

•

Kundebasert kunnskap og kunnskapsoverføring av:

•
•

Forretningsprosesser
Ende-til-ende scenarier

Tilnærming
•

Samlokaliserte team økte systemkvaliteten ettersom de åpnet for tett oppfølging med
forretningsvirksomheten gjennom alle testnivåer ved å bruke:

•
•
•

Enkelt formulerte krav rangert etter prioritet
Inngang- og utgangskriterier som ble verifisert og godkjent for hvert testnivå

Som en del av testledelsen kan ekstra oppmerksomhet gis til følgende områder :

•
•
•
•
•

Prosess for å skape og godta akseptansekriterier i samarbeid med kunden
Prosess for å avdekke og bruke kundebasert praksis og dokumentasjon som testbase
Kundespesifikk høynivå testing som ende-til-ende scenarier
Kundespesifikke forretnings- og prosesskrav
Kunnskapsoverføring av kundespesifikke forretningsprosesser

Risikobasert Testing
•

risiko

Samlokalisering økte sjansen for å møte kundens
forventninger til strategi, budsjett og planlegging

testdekning
risiko

Plan:
- strategi
- budsjett
- planlegging

Testdekning

Justert tilnærming:
strategi
- budsjett
- planlegging

risiko

Gjennomføring:
- andre risiko
- lavere testdekning

testdekning

Proaktiv Kundehåndtering
•

•

Samlokalisering tilførte verdi gjennom en sterk strategisk kundeforforankret tilnærming til test:

•
•

Tillot effektiv informasjonsdeling, beste praksis og felles testmål.

•
•

Tillot i større grad et aktivt samarbeid med kunden å øke verdien på testene

Tillot en dynamisk livssyklus på testprosessen og en hensiktsmessig bruk av kritiske
ressurser og økte mulighetene til å levere i tide.
Forbedret også mulighetene å unngå at ansvar falt "mellom to stoler"

Som en del av testledelsen bør det tas hensyn til følgende områder:

•
•

Prosess og ledetid for bestilling og bruk av offshore ressurser

•

Proaktiv og detaljert tilbakemelding på leveranser som ikke lever opp til forventningene

Forståelse av kundespesifikke forretningskritiske prosesser og teknologi. Krevende prosess
og tid for kunnskapsoverføring og oppbygging av kundeintensiv forretningskunnskap og
roller

Proaktiv Kravledelse
•

•

Samlokalisering tilførte verdi til kvaliteten til løsningen ved å tillate at kunde og
leverandør sammen var involvert i prosesser for krav og akseptansekriterier.

•

Økte mulighetene for å møte kundens avtalte inn- og utgangskriterier på hvert
testnivå.

•

Tillot nærmere oppfølging og forståelse av kundens interessenter ettersom tester
kunne spores til avtalte krav- og akseptansekriterier

Som en del av kravledelsen bør det tas mer hensyn til følgende områder:

•
•
•
•

Funksjonelle krav
Tekniske krav
Virksomhetskrav
Prosesskrav.

Støtte Releasebeslutninger
•

Releaseledelse spilte en viktig rolle som en del av testprosessen og gjorde sine beslutninger
basert på nøyaktig og lettforståelig dokumentasjon.

•

Samlokalisering ga verdi ved at ledere for hver av fagområdene kunne ta del i viktige beslutninger
som påvirket leveransen. Som en del av testledelsen tillot dette:

•

Hjelp å sikre at både maskinvare og programvare i preproduksjonsmiljøene var av kjent av
kvalitet gjennom en dokumentert kvalitetskontroll og effektiv testing.

•
•
•

Stabile test- og preproduksjonsmiljøer med færre individuelle implementeringer.
Lettere å rettferdiggjøre helhetlig regresjonstesting med mer effektiv bruk av ressurser.
Mer effektiv fokus på regresjonstesting gjennom en så hensiktsmessig dekning som mulig.
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