Nie trać środków
na wewnętrzny dział testów
Usprawnij procesy testowe z Sii jako dostawcą
Testowych Usług Zarządzanych
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Wyzwania
Obniżenie kosztów testowania i jednoczesne skoncen-

Jakie kluczowe elementy miały na to wpływ? Ziden-

trowanie się na głównym obszarze działalności biz-

tyfikowaliśmy 4 główne wyzwania i rozwiązania, które

nesowej oraz przyspieszenie procesu wprowadzania

pomagają usprawnić procesy testowania i osiągnąć

produktów na rynek jest możliwe. Mamy na to solidny

lepsze wyniki.

dowód. U naszych klientów, którzy zdecydowali się na
outsourcing, koszty utrzymania działu testów spadły
o 30%, a czas wprowadzenia produktu na rynek został
skrócony o 50%.

1. Zespół
Zbudowanie wewnętrznego zespołu testów może

Niestety, na zrekrutowanie i wdrożenie odpowied-

być wyzwaniem dla wielu firm. Wymaga wysiłku

nich pracowników potrzeba czasu, a budowa we-

i inwestycji.

wnętrznego działu testów niesie ze sobą mnóstwo
ukrytych kosztów takich jak wydatki związane

Jeśli zdecydujesz się powierzyć całość procesów

z zatrudnieniem, szkoleniami, bonusami itp.

testowania wewnętrznemu działowi, musisz mieć
pewność, że dysponujesz odpowiednią wiedzą

Dodatkowo należy pamiętać, że wewnętrzny zespół

z zakresu testowania i zapewnienia jakości. Dotyczy

będzie prawdopodobnie miesiącami pracował nad

to zarówno inżynierów, którzy testują, jak i manage-

rozwojem tych samych aplikacjach, co utrudni utrzy-

rów, którzy odpowiadają za poziom świadczonych

manie odpowiedniego poziomu motywacji wszyst-

usług.

kich jego członków.
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2. Zakres testów
Kolejny problem stanowi dobór odpowiedniego

Aby mieć pewność, że potrafisz odpowiednio ocenić

zakresu testów. Bardzo często okazuje się, że zakres

jakość swoich aplikacji/systemów, musisz zbudować

testów jest zbyt szeroki, a wiele testów zbędnych.

optymalny zakres testów, który będzie dostosowany

Testy dotyczą tych samych funkcjonalności lub

do ryzyka biznesowego. Musisz również wiedzieć,

niektóre z nich pomijają.

które przypadki i scenariusze testowe są krytyczne
dla biznesu i jakich skutków się spodziewać, jeśli

Duża liczba przypadków testowych nie oznacza, że

zawiodą w środowisku produkcyjnym.

twoja aplikacja jest odpowiednio przetestowana,
a raczej, że musisz przeznaczyć sporo czasu i
pieniędzy na ich przeprowadzenie.

3. Automatyzacja testów
Zbudowanie optymalnego zakresu testów pomoże

Automatyzacja powinna być zbudowana w oparciu

ci zdecydować, co powinno być przetestowane

o piramidę testów i koncentrować się bardziej

manualnie, a co zautomatyzowane.

na poziomie API niż UI. Żeby jeszcze bardziej
przyspieszyć testowanie, warto wykorzystać

Automatyzacja przyspiesza testowanie, tym samym

równoległe uruchamianie testów na wielu

wpływając na obniżenie kosztów testów. Jednak

maszynach, dzięki któremu zredukujesz czas testów

aby mieć pewność, że automatyzacja jest efektywna

regresji z wielu dni do kilku minut. Do wprowadzenia

kosztowo, musisz wybrać odpowiednie frameworki

tych zmian potrzebujesz jednak doświadczonego

i znać dobre praktyki.

zespołu i odpowiednich narzędzi.

Z pewnością chcesz również uniknąć pułapek
związanych z utrzymaniem testów i zapobiegać
marnowaniu środków na utrzymanie setek skryptów.

4. Jakość
Większość managerów wierzy, że tylko wewnętrzny

do szczegółowych informacji na temat pracy zespołu

dział testów jest w stanie zagwarantować najlepszą

i trudno jest mu ocenić faktyczną jakość testowania.

jakość oprogramowania, ponieważ wewnętrzna

Zdarza się, że problemy pojawiają się dopiero, gdy

kadra zarządzająca może kontrolować na

produkt zostanie już umieszczony w środowisku

bieżąco efektywność działań zespołu. Niestety,

produkcyjnym. Wówczas cały zespół musi skupić się

rzeczywistość nie zawsze wygląda w ten sposób.

na znalezieniu rozwiązania. Niestety, wewnętrzne działy
testów rzadko ponoszą konsekwencje takich działań.

Przeważająca część wewnętrznych działów testów

Często nie wprowadza się też żadnych usprawnień, które

nie posiada określonych KPI, które mierzą poziom

pomogłyby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

ich wydajność. Management nie ma więc dostępu
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Wszystkie wymienione wyzwania mogą wiązać się
z dużymi kosztami, których nie chcesz ponosić, jeśli
testowanie nie jest głównym obszarem biznesowym twojej
firmy. Jak zatem skutecznie sobie z nimi poradzić?

Rozwiązania
Dobrze jest uczyć się od innych i słuchać rad

zasobów i doświadczenia potrzebnego do skutecznego

autorytetów, takich jak Henry Ford, według

zarządzania procesami. Testowanie przestaje być wąskim

którego: „jeśli jest coś, czego nie możemy zrobić

gardłem i finansową studnią bez dna.

bardziej efektywnie, taniej albo lepiej niż nasza
konkurencja, nie ma sensu tego robić – powinniśmy

Jak to robimy? Jako dostawca testowych usług

znaleźć kogoś, kto zrobi to lepiej, niż my”. Dlatego

zarządzanych (Managed Test Services) przejmujemy

warto jest znaleźć zaufanego dostawcę, takiego

wszystkie procesy testowe, dzięki czemu możesz

jak Sii i zdecydować się na outsourcing usług

skoncentrować się na głównych celach biznesowych,

testowych. Z odpowiednim partnerem i strategią

podczas gdy my zajmujemy się zapewnieniem jakości

masz pewność, że zyskujesz dostęp do właściwych

i testowaniem.

Managed Test Service to efektywna kosztowo usługa, która
pozwala uzyskać wysoką jakość testowanych produktów
i zapewnia mitygację ryzyk związanych z jakością
oprogramowania.
Usługa może objąć różne obszary – od strategii,
planowania i zarządzania testami, przez wykonanie
testów manualnych i automatycznych, po zapewnienie
wydajności i bezpieczeństwa systemów i aplikacji.

Marta, Lider zespołu Q&A
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Jak rozwiązujemy wszystkie wymienione problemy?

1. Zarządzamy zespołem testowym
Możemy zdjąć z ciebie wszystkie obowiązki związane
z zarządzaniem zespołem oraz rozwiązać problemy, które
napotykasz w procesie budowania wewnętrznego działu.
Przejmiemy odpowiedzialność za:
• rekrutację,
• stworzenie odpowiednio wykwalifikowanego zespołu,
• zarządzanie zespołem,
• obsługę peeków projektowych,
• rotację pracowników,
• atmosferę,
• ścieżki kariery inżynierów.

2. Wybieramy odpowiedni zakres testów
Pomożemy ci zbudować optymalny zakres testów,

zaangażowania zespołu developerów. Mapowanie

który w pełni sprosta twoim oczekiwaniom bizne-

testów da możliwość zrozumienia i podjęcia odpowied-

sowym. Uzyskasz wgląd w swoje systemy i ocenisz

niej decyzji co do wykonania, modyfikacji lub usunięcia

ich jakość, śledząc każdy przypadek testowy oraz

konkretnych testów, jeżeli któryś z przypadków użycia

scenariusz pod kątem wymagań biznesowych i tech-

ulegnie zmianie. Podpowiemy Ci, które testy można

nicznych (odpowiednie mapowanie testów względem

zautomatyzować, a co należy przetestować manualnie,

wymagań). Otrzymasz informacje o wadze i dotkliwo-

jak ustawić i wykorzystać syntetyczne dane testowe,

ści każdego z defektów odkrytych podczas testów,

jak zamaskować i wykorzystać dane produkcyjne, aby

a także o potencjalnych stratach, jakie mogą wywo-

odtworzyć rzeczywiste scenariusze i zapewnić pełną

łać, jeżeli nie zostaną naprawione na czas. Pozwoli

ochronę RODO.

to na ustalenie priorytetów i określenie poziomu

Klaudia, Inżynier ds. Testów i Analiz
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3. Efektywnie automatyzujemy testy, dzięki
czemu skracamy czas wprowadzenia produktu
na rynek
Pomożemy ci zbudować odpowiedni framework

Aby osiągnąć te cele, skupiamy się na automatyzacji

automatyzacji testów i wykorzystamy zarówno

testów nie tylko na poziomie UI, ale również API,

narzędzia open-source, jak i te komercyjne, aby

co pozwala nam testować scenariusze end-to-end i

przyspieszyć prace testowe.

osiągać wskaźniki automatyzacji testów sięgające 90%.

Sii jest firmą zajmującą się ciągłym testowaniem.

Uważamy, że istotne jest, aby automatyzacja

Oznacza to, że koncentrujemy się na optymalizacji

testów była częścią ciągłego dostarczania,

i usprawnianiu procesu testowania poprzez wykorzy-

zintegrowaną z narzędziami DevOps. Integracja

stanie automatyzacji jako części zautomatyzowanego

CI/CD wraz z optymalizacją zakresu testów

cyklu wytwarzani oprogramowania. Dzięki temu

(przypadki testowe dostosowane do ryzyka

otrzymujemy informacje zwrotne na temat ryzyka

biznesowego i zmniejszenie redundancji testów)

biznesowego związanego z każdą wersją oprogra-

oraz odpowiednie zarządzanie danymi testowymi

mowania najszybciej jak to możliwe. W rezultacie

(z wykorzystaniem zarówno syntetycznych, jak

możemy:

i zamaskowanych danych produkcyjnych) umożliwia

• zwiększyć cykliczność wydawania nowych
wersji oprogramowania,

przyspieszenie procesu testowania i poprawę ogólnej
jakości oprogramowania.

• automatyzować więcej i zmniejszać
koszty testowania,
• poprawić jakość oprogramowania.
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4. Zapewniamy jakość, dostarczając usługi
testowe w oparciu o KPI i SLA
Standardy usługi Sii są szczegółowo omówione
w umowie o świadczeniu usług (SLA). SLA to zobowiązanie usługodawcy wobec klienta, określające docelową jakość, zakres dostępności i odpowiedzialności.
Dzięki niemu klienci mają pewność, że usługi testowe
pozostaną na najwyższym poziomie.

• Wykonalność testów – wszystkie testy
dostarczone przez klienta są wykonane;
• Jakość testów – mniejszy procent wykrywalności
defektów przez testy;
• Jakość wykonania – testy są wykonane zgodnie
ze standardami klienta;
• Czas wprowadzenia produktu na rynek –

Umowa SLA jest sporządzana przed rozpoczęciem

dostarczenie wyników testów w uzgodnionym

projektu, co zobowiązuje Sii do kontrolowania jakości

terminie;

świadczonych usług i przestrzegania ustalonych KPI.

• Usprawnienia – wdrażanie nowych technologii

Kluczowe wskaźniki wydajności mogą dotyczyć efek-

i usprawnień w celu skrócenia czasu dostarczania

tywności zespołu, jakości testów, redukcji kosztów itp.

usług;

Poniższe punkty opisują przykłady takich wskaźników:
Zarówno wskaźniki KPI, jak i umowy SLA gwarantują
• Redukcja kosztów – na testowanie przeznaczony
jest niższy budżet;
• Dostarczenie zespołu – zespół o wymaganych

najwyższą jakość usług. Oznacza to, że outsourcing
testów jest bezpieczniejszy i skuteczniejszy niż wewnętrzny zespół testujący.

kompetencjach jest dostarczany w uzgodnionym
terminie;
• Elastyczność zespołu – możliwość skalowania
zespołu w ramach gwarantowanych czasów reakcji;

Nie zapominaj, że zapewniamy również najnowsze,
wiodące na rynku rozwiązania
Sii współpracuje z rynkowymi liderami, dzięki

Nasi partnerzy:

czemu może dostarczać wysokiej jakości,
atrakcyjne cenowo, innowacyjne rozwiązania,
które pomogą ci przyspieszyć proces testowania
i dostarczania oprogramowania oraz zwiększyć
przewagę konkurencyjną. Naszymi partnerami są
m.in. Tricentis, Neotys, Microsoft, Atlassian i SAP.
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Korzyści
Managed Test Service to świetne rozwiązanie dla

Jeśli zdecydujesz się zlecić outsourcing znacznej

firm, które chciałyby skupić się na swoim głównym

części swoich działań testowych, możesz z łatwością

obszarze biznesowym i nie inwestować zbyt wiele

zmaksymalizować korzyści, jakie dają Zarządzane

środków w budowę i utrzymanie wewnętrznych

Usługi Testowe Sii i w efekcie:

działów testowych, a także organizacji, którym zależy
na wzmocnieniu konkurencyjność i wykorzystaniu
wieloletniego doświadczenia i dobrych praktyk Sii
w testowaniu oprogramowania.

skoncentrować się na
celach biznesowych i jakości
oprogramowania;

polegać na niezawodnym,
elastycznym dostawcy
usług testowych;

zoptymalizować koszty;

skrócić czas wprowadzenia
produktu na rynek.

skorzystać z wiedzy
eksperckiej i doświadczenia;

Sprawdź, jak możemy usprawnić procesy
testowe w twojej firmie

Umów się na bezpłatną konsultację
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Dlaczego warto wybrać Sii
jako dostawcę usług testowych?
Zatrudniając 4 800 specjalistów, Sii jest największym dostawcą usług
doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej, testowych, BPO
i inżynieryjnych w Polsce.

Ponad 14-letnie doświadczenia
w realizacji projektów testowych dla
polskich i międzynarodowych klientów

Największy dostawca usług testowania
w Polsce

Uznanie międzynarodowe
wyróżnienie przyznane przez brytyjski magazyn TEST

Ponad 1 000 inżynierów testów
i sprawdzone praktyki
dzięki którym realizujemy duże projekty
i dostarczamy usługi zarządzane

Zakończone sukcesem projekty
dla międzynarodowych i polskich klientów z różnych branż, w tym
DPD Group, Leica, Sabre, Puma, Ingenico, Reckitt Benckiser i wielu
innych

Dowiedz się więcej o Testowych Usługach Zarządzanych w Sii

Odwiedź naszą stronę
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