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Samenvatting
Geïnspireerd door zijn laatste project heeft Maurice Siteur de disciplines van
test management, release management en implementatie management aan
elkaar gekoppeld. Veranderingen moeten doorgevoerd worden en dat
gebeurd in releases. Releases moeten vervolgens getest worden.
De rol van releasemanager zou wel eens die van de testmanager kunnen zijn.
Die heeft dan grip op zijn entry criteria, waardoor het testproces veel
soepeler, maar vooral ook voorspelbaarder verloopt.
De boodschappen in deze presentatie zijn afkomstig uit de praktijk en hebben
de strekking ‘Doe er niet te moeilijk’ over.

Biografie
Maurice Siteur heeft 25 jaar ervaring in de ICT, waarvan vele jaren als tester.
Hij heeft boeken geschreven over geautomatiseerd testen en meegewerkt
aan het jubileumboek van Testnet.
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Zien is geloven.
Life is a state of mind.
Implementeren lijkt een
tweede natuur; we blijven
veranderen.
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1.

Wijzigingen

Het boek en dan?
Release 1

In productie

 Doe er niet te moeilijk over
Release 2

In productie

 Start en verbeter
2.

Project

Release

In productie

 De masterplannen zijn stap 0.0
3.

Groot project

Release 1

In productie

Release 2

In productie

Release 3

In productie

Mijn ervaringen
 Release zijn van te voren bekend en bevroren

De rol van testmanager
 Die wordt breder

 Testontwerpen zijn al klaar voordat de release er is.
 Oplevering van de release is op tijd – staat immers
vast in de releasekalender

 Release management hoort er nu ook bij
 En makkelijker

Templates/Voorbeelden
 Neem voorbeelden over
 Ze zijn niet heilig
• Pas aan indien gewenst.
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