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Testtool selectie 
 

Voordelen 

- Sogeti biedt de service tegen een vaste prijs aan en neemt het risico van inactieve 

uren (leegloop). 

- De mogelijkheid vooraf inzicht te krijgen in het eindproduct. 

- Toegang tot de uitgebreide expertise van Sogeti op het gebied van testtooling. 

- Selectie van het testtool, afgestemd op uw situatie. 

- Concreet en praktisch advies met betrekking tot het te selecteren testtool. 

 

Beschrijving service 

Sogeti biedt een Testtool selectie aan voor een vaste prijs. Hierbij wordt uitgegaan van 

het feit dat er al een shortlist is van te onderzoeken tools voor aanvang van de selectie. 

Deze service is van toepassing op: 

- Testmanagement tools (HP, IBM® , Microsoft®, Microfocus). 

- Functionele testtools (HP, IBM®, Microsoft®, Microfocus). 

- Performance testtools (HP, IBM®, Microsoft®, Microfocus). 

- Tools voor Bevindingenadministratie. 

 

Business case 

Deze service biedt de mogelijkheid om op basis van de resultaten van het testtool selectie 

traject een afgewogen keuze te maken voor het aan te schaffen testtool. Het advies is 

gebaseerd op de voor uw organisatie relevante criteria.  

 

De doorlooptijd van het uitvoeren van een testtool selectie is 2 weken. Het inhuren van een 

professional op basis van detachering kost circa 8.000 EUR. Voor deze service levert dit een 

besparing op tot 50%. 

 

Activiteiten 

De volgende activiteiten worden tijdens de service Testtool selectie altijd uitgevoerd: 

- Vaststellen doelen en verifiëren shortlist. 

- Bepalen detail acceptatie criteria. 

- Toetsen tools op shortlist aan de gedefinieerde acceptatie criteria. 

- Vaststellen wat het te adviseren tool is. 

- Opstellen adviesrapport en presenteren adviezen. 

 

Producten 

Het product is een adviesrapport inclusief uitvoerige analyse van de tools binnen scope op 

basis van de vooraf gedefinieerde acceptatie criteria. 

 

Planning 

Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart. De doorlooptijd van de 

service Testtool selectie is 2 weken. 

 


