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De ideale teststrategie in offshore projecten
Samenvatting:
Grote projecten waarbij de ontwikkeling in het buitenland, vaak India of Oost Europa,
gebeurt komen steeds vaker voor. Het komt ook steeds vaker voor dat de uiteindelijke
gebruikers in meerdere landen zitten. De testdiscipline wordt bij dit soort trajecten
meestal verdeeld over verschillende locaties. Een aantal testfases wordt bijvoorbeeld in
India doorlopen en een aantal hier in Nederland. Al dan niet met overlap. Wat is de ideale
teststrategie in zo’n situatie? Welke aandachtspunten en risico’s moeten bij het opstellen
van het mastertestplan speciaal belicht worden? Wat is de ideale verdeling van testfasen
tussen Nederland en India? Stelt offshoring nog eisen aan de Nederlandse
testorganisatie? Capgemini Nederland heeft inmiddels al meer dan 3 jaar ervaring met dit
soort projecten. Zowel onder eigen regie in samenwerking met Capgemini India als onder
regie van onze klanten met diverse buitenlandse partners. In deze presentatie proberen
we aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden de ideale teststrategie voor
projecten met offshoring te vinden. Hierbij is discussie en uitwisselen van ervaringen met
het publiek niet alleen gewenst, maar essentieel.
In deze presentatie willen wij aan de hand van diverse praktijkervaringen de volgende
onderwerpen behandelen:
• De overeenkomsten en verschillen met onshore projecten zoals we die kennen;
• op basis van onze ‘Lessons learned’ worden gebieden aangegeven die bij het
opstellen van een teststrategie voor een offshore project speciale aandacht
verdienen;
• Bestaat er een ideale verdeling van de testfases onshore & offshore? De voor en
nadelen van diverse verdelingen.
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