TMap NEXT®
in scrum
Onze deskundige
blik op kwaliteit
bij agile/scrum
Sogeti heeft voor diverse opdrachtgevers in verschillende
sectoren de kwaliteitsbewaking in scrumteams opgepakt. En
daarmee een bijdrage geleverd aan de kortere time-to-market in combinatie met de juiste functionaliteit en bijpassende
kwaliteit. Daarnaast leverde Sogeti voor een veelvoud aan
opdrachtgevers de workshop TMap NEXT® in scrum, waarin
we op interactieve wijze de plaats van testen in agile-ontwikkeling uitdragen.
Kwaliteitsbewaking
Steeds vaker maken organisaties gebruik van een agilewerkwijze om IT-oplossingen te realiseren. Het doel is meestal om
tot kwalitatief betere oplossingen te komen die sneller in productie genomen kunnen worden. In de agile-/scrumaanpak
is de rol van testen niet beschreven. Volgens de scrumtheorie
worden alle teamrollen namelijk door alle teamleden uitgevoerd. In praktijk blijkt helaas vaak dat kwaliteit pas als laatst
aandacht krijgt. Terwijl het juist binnen een agile-aanpak
gaat om snel kwalitatief hoogwaardige functionaliteiten op
te leveren. Het gevolg is bovendien dat het ook in agileomgevingen onnodig langer duurt om tot de juiste oplossing
te komen.
Om die gewenste kwaliteit juist in een vroeg stadium zeker
te stellen, blijkt het effectiever om specifieke testkennis en
-ervaring in een scrumteam in te brengen waardoor met een
deskundige blik over de kwaliteit gewaakt wordt.

De juiste mix
Voor invulling van die kwaliteitsdeskundige blik biedt Sogeti
de dienst TMap NEXT in scrum. Deze dienst is gebaseerd op
onze agile-testaanpak: TMap NEXT® in scrum, effectief testen
in agile-projecten. Binnen deze dienst kan Sogeti tegen een
vaste prijs per sprint het borgen van de kwaliteit voor haar
rekening nemen door inzet van testers binnen scrumteams.
Binnen deze dienst doet Sogeti niet alleen testwerk, maar
denkt ook in een vroegtijdig stadium van een sprint creatief
mee over de gewenste oplossing. En toetst de gekozen
oplossing vervolgens aan de definition-of-done (DOD) of
de definition-of-ready (DOR). Wij zorgen voor de inzet van
de juiste mix aan testkennis en agile-testervaring, passend
bij uw specifieke scrumtraject. Daarnaast reviewt Sogeti
tussenproducten als ontwerpen en code tegen de gewenste
requirements, zoals user stories en codeerstandaarden. In de
sprint-0 dragen wij bij aan het vaststellen van de definition-ofdone. Bijvoorbeeld door met de product owner de noodzaak
van een geautomatiseerde regressietest te bepalen. Sogeti
beschikt over diverse diensten rondom testautomatisering
om u concreet te ondersteunen bij het inrichten van een effectieve testautomatisering, ook bij continuous delivery.
Extra’s
Aanvullend aan de dienst kan Sogeti tevens ondersteunen
bij het inregelen en bewaken van het kwaliteitsaspect in uw
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scrumteams via ervaren agile-testconsultants. Daarnaast kan
ook een scrum master met een test/kwaliteitsachtergrond
het middel zijn om de kwaliteit concreet te verhogen. Tot slot
biedt Sogeti cursussen voor het opleiden van uw eigen testers
die in een scrumteam (gaan) opereren.
Verhoging kwaliteit, verlaging kosten
In een scrumomgeving zorgt de inzet van de dienst TMap
NEXT in scrum voor een substantiële verhoging van de kwaliteit van het product en verlaging van uw kosten. Het inzetten
van de dienst TMap NEXT in scrum, en/of het inzetten van
agile-testexperts uit onze Business Line, resulteert in een hogere kwaliteit van het product en minder fouten in productie.
Bovendien leidt dit tot een significante reductie van rework
kosten en bespaart u dus concreet kosten en doorlooptijd op
het totale agile-realisatietraject.
Contact
Heeft u interesse in het inzetten van de dienst TMap NEXT
in scrum voor de onafhankelijke blik op kwaliteit, of zoekt u
juist ondersteuning in één van uw scrumteams in de vorm van
een agile-Sogeti-tester, -consultant/coach, scrum master of
testautomatiseerder? Neemt u dan contact op met uw relatiemanager of via www.sogeti.nl/contact, de dienst Testing.

Sogeti Nederland B.V.
Sogeti is een multi-IT specialist actief in applicatiebeheer, management
van infrastructuren en (High-Tech) engineering. De oplossingen van
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bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van haar
klanten in de grootzakelijke markt. Op het gebied van softwaretesten is
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