
Testautomatisering 
zoals geen anderis



  |  TestWorld TestWorld  |  

De wereld van IT is constant in beweging en 
we kunnen ons een leven zonder IT niet meer 
voorstellen. Er komen steeds meer nieuwe 
IT-producten, -services en -diensten op de 
markt die ons leven makkelijker,  
efficiënter en leuker maken. 

Testautomatisering,  
maar dan Anderis

De behoefte aan een kortere time-
to-market, lagere kosten en betere 
kwaliteitswaar borging wordt steeds 
groter. Om hieraan te kunnen voldoen, 
hebben we TestWorld ontwikkeld. 

Dit is een testautomatiseringsplatform 
dat testen accelereert zodat deze het 
tempo van Agile en DevOps bij kunnen 
houden.  
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De huidige testautomatiseringstools hebben een beperkte functionaliteit en hun 
efficiëntie en effectiviteit zijn afhankelijk van de bekwaamheid van de tester. 

TestWorld doorbreekt de barrières van 
deze tools door de tester te versterken 
in zijn/haar werkzaamheden. Met 
TestWorld kunnen ook testers zonder 

automatiseringservaring binnen een 
paar dagen automatiseren. Het platform 
is een complex, intelligent en modulair 
framework, maar eenvoudig in gebruik.  

Testautomatisering  
is de toekomst van  
kwaliteitswaarborging

TestWorld heeft het vermogen zich 
aan te passen aan veranderingen. Het 
vereenvoudigt end-to-end functionele 
testactiviteiten en biedt teams de 
mogelijkheid de snelle feedback te 
leveren die nodig is binnen Agile en  
DevOps omgevingen. 

Het maakt automatisch testen van 
systemen, maar ook van web, mobile en 
apps mogelijk. TestWorld is compatible 
met state of the art platformen zoals 
Selenium, Ranorex en Browserstack.  
Na de implementatie van TestWorld 
kunnen organisaties heel snel starten  
met testautomatisering. 

Sluit aan bij Agile en  
DevOps omgevingen

TestWorld   
staat dan ook  
voor flexibiliteit  
en transparantie

Indien geen implementatie van TestWorld gewenst is in de klant omgeving, is 
TestWorld alsnog in te zetten als testautomatiserings service. 

Hierbij is het mogelijk TestWorld vanuit 
de Cloud te gebruiken. Testautomatise-
ringsprojecten kunnen ook off-site 
uitgevoerd worden. Wij zorgen voor de 

infrastructuur, de gecertificeerde profes
sionals en duidelijke communicatie. 
TestWorld staat dan ook voor flexibiliteit 
en transparantie.

In te zetten als  
test automatiseringsservice

TestWorld  heeft  
het vermogen zich 
aan te passen aan 
veranderingen
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Door de modulaire opbouw is TestWorld relatief eenvoudig uit te  
breiden met extra features. Voorbeelden van zulke features zijn:  
embedded, API, performance en security testen. 

TestWorld is niet alleen een test-
automatiseringsplatform. Het 
maakt continuous testing moge-
lijk. Het voorziet in real-time inzicht 
van businessrisico’s en zakelijke, 
actiegerichte resultaten. 

Het bevordert teamsamenwerking en 
stelt teams in staat om sneller kritische 
defects bloot te leggen en testresultaten 
te analyseren. Het integreert testen 
direct in Agile en DevOps omgevingen. 
Het zorgt ervoor dat de geschikte 
testdata altijd beschikbaar zijn. 
TestWorld genereert ook automatisch 
fictieve testdata en voldoet hiermee 
aan de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) - de nieuwe 
Europese privacywetgeving. 

Testers maken gebruik van simpele 
Excel templates om snel end-to-end 
test cases, testgevallen en testdata 
te genereren, op te zetten en te 
beheren. TestWorld leest deze Excels 
automatisch uit, voert geautomatiseerde 
testen op verschillende platformen uit, 

visualiseert voortgang op een real-time 
dashboard en levert overzichtelijke 
rapportages op. Dit alles in een fractie 
van de tijd die nodig zou zijn om testen 
handmatig uit te voeren en rapportages 
handmatig op te stellen.

Modulaire end-to-end  
testautomatisering

Continuous testing 

Volledige ontzorging 
in de vorm van  
testautomatisering 
als service

De toekomst van TestWorld  
Een dynamische wereld vol uitdagingen is altijd op zoek naar een dynamische 
oplossing. Een oplossing die zich snel kan aanpassen. Onze klanten eisen dit ook 
van ons. 

We zijn ervan overtuigd dat kunstmatige 
intelligentie de toekomst van TestWorld 
en testautomatisering zal gaan bepalen 
en beide naar een hoger plan zal tillen. 
Wij maken van TestWorld een intelligent 
testautomatiseringsplatform dat op alle 

niveaus van het ontwikkelproces met 
de klant meedenkt en zijn producten, 
services en diensten naar een nog 
hoger niveau tilt. De toekomst van 
testautomatisering is TestWorld.

De voordelen van 
TestWorld

  Brengt regressietesttijd terug van weken naar  
minuten 

   Testers zonder automatiseringservaring kunnen 
binnen een paar dagen automatiseren

  Modulair framework voor eenvoudigere  
maatwerkimplementatie en nieuwe features

  Volledige ontzorging in de vorm van  
testautomatisering als service

  TestWorld werkt ook vanuit de Cloud
   Off-site testautomatiseringsprojecten zijn mogelijk
  Kortere time to market 
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