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App Functional Test – Android 
 

Voordelen 

- Sogeti voert de service App Functional Test – Android uit op verschillende toestellen en 

besturingssystemen. 

- De App Functional Test betekent een volledige functionele test van uw App. 

- Direct toegang tot de Mobile App expertise van Sogeti. 

- Meer tevreden gebruikers en positieve beoordelingen in de Google Play Store. 

 

 

Beschrijving service 

Voor het maken van een Android App (het besturingssysteem van toestellen van onder 

andere Samsung, HTC, LG en Motorola) gelden bepaalde aandachtspunten die specifiek zijn voor 

dit platform. Denk aan het feit dat de App moet werken op verschillende mobiele devices en versies 

van besturingssystemen. Natuurlijk verwacht de gebruiker dat er geen functionele fouten optreden 

bij het gebruik van de App. 

 

Naast de App specifieke aandachtspunten controleert Sogeti met de App Functional Test de 

functionaliteit op basis van uw eisen, wensen en requirements. Deze testbasis wordt door u 

aangeleverd en aan de hand daarvan worden testgevallen opgesteld op basis van formele TMap 

NEXT® testtechnieken. 

 

De Sogeti App Functional Test test de App voor u op meerdere toestellen. De App Functional Test 

heeft een korte doorlooptijd die aansluit bij een korte time-to-market. 

 

Sogeti biedt de App Functional Test - Android aan in drie varianten: Eenvoudig, Normaal en 

Complex. De variant is afhankelijk van het aantal schermen dat uw App heeft: 

 

  EENVOUDIG NORMAAL COMPLEX 

Aantal schermen 1 - 5 6 - 20 21 - 50 

 

Heeft uw App meer dan 50 schermen, neem dan contact met ons op voor een maatwerk 

aanbieding. 

 

 

Business case 

Het functioneel testen van een App is over het algemeen geen langdurige test. Externe inhuur 

hiervoor is moeilijk te verantwoorden – een tester zal zijn tijd niet altijd volledig kunnen besteden 

aan het daadwerkelijk testen van de App. Bij de Sogeti service App Functional Test heeft u niet de 

kosten van deze inefficiënt bestede tijd. Daarnaast hoeft u zelf geen toestellen aan te schaffen. 
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Activiteiten 

De volgende activiteiten vinden achtereenvolgens plaats bij het uitvoeren van de App Functional 

Test: 

• Intake opdracht. 

• Beoordelen testbasis. 

• Opstellen testscript. 

• Uitvoeren functionele test op de 5 meest gebruikte toestellen*. 

* Sogeti volgt de mobiele markt nauwgezet om te zorgen dat de meest relevante toestellen tot de mix behoren. 

 

 

Producten 

Het resultaat van de App Functional Test – Android is een testrapport met de bevindingen en 

aanbevelingen. 

 

Planning 

Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart. De duur van de test is afhankelijk 

van het door u gekozen niveau. De doorlooptijden zijn: 

 

  EENVOUDIG NORMAAL UITGEBREID 

Doorlooptijd 1 week 2 weken 3 weken 

  

 


