
Mobile 
Testing

Voor succes van een mobile oplossing is kwaliteit van door-
slaggevend belang. Iedereen streeft naar het waarmerk 
van perfecte mobile kwaliteit: 5 sterren in de App Store, 
Windows Store of Google Play. Sogeti is met haar kennis, 
ervaring en specifieke mobile testdiensten dé partner om 
dit doel te bereiken. Onze jarenlange ervaring met TMap 
NEXT® en testdiensten dienen als basis voor een specifieke 
mobile test aanpak die we bij u, of in ons mobile testing 
CoE, voor u uitvoeren.

De Mobile testdiensten van Sogeti hebben zich bewezen 
in binnen- en buitenland. Onder andere organisaties als 
Marktplaats, KPN en de Scandinavische luchtvaartmaat-
schappij SAS hebben uit de eerste hand kunnen ervaren dat 
de testdiensten van Sogeti een positieve bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van de app en het aantal sterren waarde-
ring in de app store. 

Gedegen testaanpak 
Het ontwikkelen van een succesvolle mobile app is niet 
gemakkelijk. Hoe combineer je maximale usability, uitste-
kende performance en security met de juiste functionaliteit? 
En dat op een steeds maar groeiend aantal platformen en 
bij voorkeur ontwikkeld en getest in een zeer korte tijd? De 
concurrentie is groot en ‘missers’ hebben meteen impact via 
de reviews op de App Store, Windows Store of Google Play. 
Iedereen streeft hier naar zoveel mogelijk sterren. Hiervoor 
is het noodzakelijk om ook voor apps een testaanpak te 
hebben. Maar heeft u daarvoor wel de juiste kennis, tooling, 
infrastructuur of methodes in huis? Wilt u op alle platformen 
testen, maar dat wel zo snel mogelijk doen? Moet u daar-
voor testautomatisering implementeren?

Q&A
Sogeti heeft de antwoorden op de vijf meest gestelde 
app-testvragen.

1. Hoe testen we de functionaliteit van een app?
Sogeti heeft tientallen jaren ervaring in het functioneel  
testen van applicaties. Onze marktleidende testmethode 
TMap NEXT® hebben we aangepast naar een specifieke 
mobile testaanpak en biedt een groot aantal tools, tech-
nieken en checklists die het mogelijk maken om elke app 
functioneel te testen. 

2. Hoe gaan we om met de diversiteit aan platformen?
Een van de grootste uitdagingen van mobile testen is het 
testen op een veelheid van toestellen en besturingssyste-
men. In ons Mobile Testing Center of Excellence beschikken 
we over honderden toestellen. Ook kunnen we op basis van 
onze kennis en ervaring bepalen welke toestellen er moeten 
worden meegenomen in een test. 

3. Hoe zorgen we dat de app gebruiksvriendelijk is?
Usability is de hoeksteen van alle succesvolle apps. Onze 
ervaren usability experts en mobile testers kunnen de kans 
op het releasen van een app met een goede gebruikerser-
varing vergroten. 
De resultaten van mobile usability testen zijn concrete verbe-
teradviezen over de gebruiksvriendelijkheid van uw mobile 
product.

4. Reageert de app snel genoeg?
De performance van een app is afhankelijk van verschillen-
de componenten die gezamenlijk de performance bepalen.
• De performance van de app zelf.
• De beschikbaarheid en performance van het netwerk.
• De back-end performance.
Met behulp van tooling en onze ervaring bieden wij u al 
voor go-live een beeld van de performance van de app.

5. Is de app veilig?
Mobile security testen wordt steeds belangrijker. Testen op 
gespecificeerde en geïmplementeerde veiligheidsmaatre-
gelen toont kritische veiligheidslekken en bedreigingen aan. 

Op naar 5 sterren 
appkwaliteit 



Onze diensten
Sogeti heeft voor mobile testen een aantal standaard deel-
diensten voor u klaar staan:

Mobile app check - Deze oplossing is bedoeld voor ieder-
een die snel gecontroleerd wil zien of de oplossing werkt op 
verschillende toestellen. Een check voor de compatability 
dus. Elke iOS en Android app controleren we in korte tijd op 
werking op een representatieve set aan toestellen. 

Mobile functional test -  Dit is een uitgebreidere variant 
van de Mobile app check waar we naast de controle of de 
app werkt op een willekeurig toestel ook een functionele 
test uitvoeren op basis van uw eisen en wensen aan de 
app. Functionaliteit en compatibility dus, en indien van 
toepassing voor uw app nemen we hierin ook performance, 
usability en security mee.

Mobile releases test -  Sogeti kan uw app ook testen 
over meerdere releases, om zo gezamenlijk de hoogst 
mogelijke kwaliteit te halen. Hierbinnen is veel flexibiliteit 
mogelijk: ook testautomatisering kan hier bijvoorbeeld een 
onderdeel van uitmaken, of een performance test. Over 
meerdere releases scherpen we de testaanpak zo aan dat 
we de hoogst mogelijk kwaliteit voor uw mobiele oplossing 
behalen.
Daarnaast kunnen we u helpen met een aanpak op maat 
voor het testen van uw mobile apps.

De volgende stap
De mobile app check en mobile functional test kunt u direct 
bestellen via onze online portal www.testingservices.nl/
servicecatalogus/mobile-app-services
Voor uw andere vragen kunt u contact opnemen met uw 
vaste Relatiemanager. Voor elke testoplossing geldt dat 
met Sogeti de kwaliteit van uw app in goede handen is. Zo 
kunt u samen met Sogeti in de richting van de sterren gaan!
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