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Quality Management  

 
Vanwege de groeiende behoefte aan software productie, heeft test service een autonome 

positie verkregen, waarbij de quality assurance principes in acht genomen worden. De grote 

druk op programmeurs om applicaties te ontwikkelen en aan te passen, de verwachting van 

gebruikers om toegang te krijgen tot kwalitatief goede applicaties en de contante stroom 

aan veranderingen vanwege wet- en regelgeving, bedrijfsrichtlijnen en vanwege 

concurrentievoordelen, heeft tot gevolg dat er een grote vraag is ontstaan naar 

onafhankelijke test-experts. Wij voorzien in deze groeiende capaciteitsbehoefte met onze 

QFactory, ontstaan uit de expertise die wij vanaf 1995 op dit gebied hebben ontwikkeld.  

Wij onderscheiden ons door een gedegen en praktische aanpak, maar zeker ook doordat we 

vanuit een resultaatverplichting werken. Onze consultants zijn door ons geselecteerd om 

hun sterk gevoel voor processen en hun uitstekende communicatieve en analytische 

vaardigheden. Dit ondersteunt onze visie dat uitsluitend hoog gekwalificeerde, tool 

onafhankelijke en zeer ervaren consultants met diepgaande kennis van de toonaangevende 

tools, in staat zijn om onze opdrachtgevers weer grip en controle te bieden op de resultaten 

vanuit het QA proces en de bijdrage die wordt geleverd aan het behalen van de algehele 

bedrijfsdoelstellingen.  
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Wij identificeren alle potentiele risico`s en helpen deze te vermijden en hiermee de 

stabiliteit van de business processen te garanderen gedurende de gehele software ontwikkel 

levenscyclus. Bij voorkeur vanaf de initiële fase teneinde hierdoor risico`s, kosten en 

complexiteit te verlagen. Inforza levert deze complete dienst (On Site of Near Shore) waarbij 

wij volledige verantwoordelijkheid nemen voor het QA-proces en ondersteunen hiermee 

organisaties om projecten binnen deadline en budget 

te realiseren.    

Wij bieden geïntegreerde oplossingen en 
gespecialiseerde diensten; implementatie van 
processen tools en beheer-procedures, noodzakelijk 
om de ontwikkeltijd te verkorten en de project 
kwaliteit te verhogen, zonder de uiteindelijke kosten 
toe te laten nemen. Inforza`s Quality Management 
oplossing bevat de volgende geïntegreerde 
componenten:  

 

 TEST MANAGEMENT – geïntegreerde systeemtesten en certificering  

 SOFTWARE CHANGE & CONFIGURATION MANAGEMENT  - over de test en QA-
omgeving   

 SOFTWARE QUALITY ASSURANCE – requirements definitie en beheer, project 
portfolio management 

Test Management  

Handmatig testen  

 gedefinieerde processen en beheren van de tests; 

 test cases en de respectievelijke stappen tot uitvoering hiervan, gespecificeerd en 
gedetailleerd; 

 beheer van de test case uitvoering; 

 voorbereiding van de benodigde test omgeving; 

 Identificeren van de benodigde test data om de tests uit te voeren; 

 ontwikkelen van product installatie tests; 

 registratie van defecten zoals door het geschikte tool geïdentificeerd. 

 

Geautomatiseerde tests 

 automatisering van functionele tests, teneinde de executietijd te verminderen; 

 de mogelijkheid voor het hergebruiken van de tests voor toekomstige tests; 

 analyse van de inspanning die benodigd is voor het creëren en onderhouden van de scripts 
voor elk van de te automatiseren processen; 

 creëren van geautomatiseerde test scripts, met de garantie dat aan de alle test condities 
voldaan wordt, zoals in de handmatige testen zijn bepaald; 

 wijziging van de van de geautomatiseerde tests wanneer dit noodzakelijk blijkt: 

 de proces functionaliteit wordt aangepast; 
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 er is geen wijziging met betrekking tot de identificatie van de elementen, zoals de namen van 
de frames;  

 analyse van de resultaten.  
 

Performance / Stress tests  

 preview van de systeem performance voordat de applicatie naar productie wordt gebracht; 

 het creëren van stress test scripts, waardoor de productie-omgeving wordt gesimuleerd; 

 onderhoud van de stress test scripts, zodra er aanleiding voor is om de ondernomen acties 
aan te passen, zodra gebruiksgedrag afwijkt; 

 analyse van de resultaten om situaties te identificeren, welke niet aan de performance-
criteria voldoen, verslechtering van performance optreedt wat tot mogelijke performance-
issues in de toekomst leidt.  

SOFTWARE CHANGE & CONFIGURATION MANAGEMENT 

OMGEVINGS BEHEER  

 creatie en beheer van niet-productie omgeving; 

 support leveren aan infrastructuur problemen; 

 gesynchroniseerde data refresh; 

 toegangsbeheer.  
 

CHANGE MANAGEMENT  

 overeenstemmen met business requirements; 

 zichtbaarheid en communicatie van wijzigingen;  

 verbetering van risico evaluaties; 

 vermindering negatieve impact op services; 

 anticipatie op kostenevaluatie met betrekking tot wijzigingen.  
 

VERSIE BEHEER  

 naam conventies;  

 file versie standaardisatie;  

 creëren van baselines;  

 controle op de versies` life-cycle.  
 

RELEASE MANAGEMENT  

 gecontroleerde software met kwaliteitsgarantie; 

 planning;  

 vermindering van fouten in productie; 

 integratie van applicatie componenten.  

 

REPOSITORY MANAGEMENT  

 installatie en beheer;  

 gecentraliseerd toegang; 

 formele promotie van software packages;  
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 backup en restore. 
 

COMPILATIE BEHEER  

 parallel uitgevoerde compilatie controle, distributie en installatie; 

 gecentraliseerd onderhoud van software;  

 compilatie historie.   

 

AUTOMATISERING VAN TAKEN 

 automatisering van publicatie van nieuwe versies; 

 toename van betrouwbaarheid en consistentie; 

 tijds-optimalisatie; 

 verlaging van kosten vanwege tijdsverkorting en vermindering benodigde resources.  

 

PROCES CONTROLE 

 Controle van de software lifecycle; 

 Applicatie integratie; 

 Controle van de status van wijzigingen; 

 Audit. 

Software Quality Assurance  

 

Requirements  

Goede requirements zijn van cruciaal belang voor een informatiesysteem waarvan de 
inhoud,  conform de  gestelde criteria, met de beoogde kwaliteit en snelheid, werkt zodat 
aan de eisen wensen van de organisatie en haar afnemers voldaan wordt. Software 
requirements zijn systeemeisen die voortkomen uit behoeften van de business. 
Ontwikkelaars en testers hebben gedetailleerde software requirements nodig om het 
systeem te bouwen en te testen. Dit kunnen onder andere acties zijn die het systeem moet 
uitvoeren in een bepaalde situatie, de wijze waarop het systeem bij bepaalde fouten moet 
reageren of hoe snel en betrouwbaar het systeem de acties moet uitvoeren. De definitie van 
een software requirement is: 
 

 
 

Business requirements geven weer welke toegevoegde waarden het systeem moet leveren 
aan de business. De definitie van een business requirement is: 
 

Een softwarerequirement is gedrag (functionaliteit) of kwaliteit die het 
systeem moet bezitten om in een behoefte te voorzien van een 
belanghebbende uit de business. 
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Quality Assurance is een fundamenteel onderdeel van Quality Management, waarbij 

kwaliteit en beschikbaarheid van informatie wordt verwerkt en beschikbaar gesteld. Met de 

Quality Assurance oplossing van Inforza bewaak je (status en voortgang) dat alle 

Requirements worden gerealiseerd en getest (Requirement Management plan).    

Project Portfolio Management  

Er bestaat geen twijfel dat verbetering van Project Portfolio management processen 

noodzakelijk zijn. De vraag is, hoe deze optimalisatie uit te voeren.  Op dit vlak zet Inforza 

Project Portfolio management in. Een geavanceerde oplossing, die helpt om de middelen 

van een 

organisatie te 

decentraliseren, 

een grotere 

realisatie-

capaciteit te 

ondersteunen als 

het om essentiële 

zakelijke taken 

gaat. In een 

typische hiërarchie, wachten de verschillende teamleden op instructies van hun superieuren, 

dat maakt het lastig te overzien, wie beschikbaar is en voor hoe lang. In een 

gedecentraliseerde omgeving, ondersteunt Inforza`s PPM oplossing het  management, door 

inzicht te bieden wie aan een opdracht is gealloceerd en beschikbaar is voor de specifieke 

taken.  

Q-Factory  

Vanuit ons Centre of Excellence in Testing (QFactory) leveren wij onze diensten al sinds 

2000, vanuit verschillende locaties, met meer dan 120 hoog 

gekwalificeerde medewerkers. Wij detecteren en 

corrigeren gegarandeerd vroegtijdig fouten en vergissingen 

en borgen hiermee de kwaliteit van nieuwe of gewijzigde 

applicaties.   

Een business requirement is een verbetering in een bestaand proces of een 
nieuw proces die een belanghebbende uit de business (deels) met het 
systeem wil realiseren.  
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De test activiteiten starten, conform ons Test Management Model, direct vanaf het begin 

van de ontwikkel-cyclus, en niet zoals traditionele projectplannen beschrijven in een latere 

fase.  

De methode is gebaseerd op:  

 ISTQB (International Software Testing Qualifications Board),  

 CMMI (Capability Maturity Model Integration) references  

 ISO 9001:2008 (internationale standaard welke de adoptie van een proces 

benadering, waarmee ontwikkelen, implementeren en verbeteren van een quality 

management systeem, wordt gestimuleerd.  

In onze Q-Factory maken wij gebruik van State-of-the-Art tools, die zijn getest en 

geïmplementeerd in de meest kritische en complexe projecten:    

TestIT – een Open Source tool welke alle features bevat, noodzakelijk om correct test 

management uit te voeren.  

ITS (Issue Tracking System) – een Open Source tool welke integreert met TestIT waarmee 

dynamisch rapportages wordt verstrekt over de status van elke fout.  

HP Quality Center, IBM Rational Functional Tester, QTP, LoadRunner, Microfocus, Borland 

Silktest & SilkPerformer – competenties van de meest vooraanstaande tools waarmee 

testcases kunnen worden gedefinieerd, beheerd en uitgevoerd – handmatig, 

geautomatiseerd en niet-functioneel.   

Selenium, Watir, WAPT, Marathon, Websecurify, Skipfish, Netsparker – competenties van 

open-source oplossingen, waarmee krachtige mogelijkheden wordt geboden, zowel in  

geautomatiseerde testen, als Load/Performance en Security testen.  

Agile Testen   

Het verschil tussen traditioneel testen en agile testen wordt voornamelijk bepaald door het 
moment van testen. De verschillende testen bij het traditionele testen worden allen 
geïntegreerd uitgevoerd na de oplevering, een zeer grote hoeveelheid van testen zullen 
moeten worden uitgevoerd. De testers starten nadat de ontwikkelaars helemaal gereed zijn, 
de vooraf opgestelde requirements sluiten echter vaak niet meer aan. Aangezien er in één 
keer veel getest worden ontstaat een grote tijdsdruk. Een belangrijk kenmerk van agile zijn 
de Iteraties (Sprints) wat een belangrijke impact heeft op de implementatie van Quality 
Management. Iedere Iteratie (Sprint) is in feite een mini-project, waarin alle activiteiten van 
een applicatie-ontwikkelproject uitgevoerd en constant herhaald worden: analyseren-
ontwikkelen-specificeren en uitvoeren van test cases Per iteratie (Sprint) worden de 
opgeleverde delen van de applicatie getest. Bij de agile ontwikkelmethode worden de 
requirements doorlopend bijgesteld, het is dan ook belangrijk om hier flexibel mee om te 
gaan. Als gevolg van een ander belangrijk kenmerk van agile zijn de opgeleverde applicaties 
constant aan verandering onderhevig. Dit fenomeen: “Evergreen” applicaties, die de snel 
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veranderende marktomstandigheden ondersteunen, waardoor organisaties slagvaardig, snel 
en flexibel kunnen blijven opereren. Deze “evergeen” applicaties leveren hierdoor jaar in 
jaar uit constante business waarde.  Echter, iedere wijziging introduceert nieuwe risico’s op 

fouten in een eerder goed draaiend 
systeem, dit verschijnsel - waarbij de 
kwaliteit van een systeem als geheel 
achteruit gaat als gevolg van individuele 
aanpassingen – heet regressie.  
De Inforza Test Factory voert regressie 
testen in omvangrijke projecten, bij 
voorkeur geheel geautomatiseerd uit. De 
initiële kosten voor inrichting van de 
geautomatiseerde omgeving zijn snel 
terugverdient vanwege de 
gecontroleerde regressietesten die 
constant gedurende het gehele project 
(moeten) worden uitgevoerd, ongeacht 
de toename van test eisen gedurende het 
project. Hierdoor blijft u zeker van 
optimale werking van uw “evergreen-
applicaties”.  
De Inforza Test Factory werkt met een 
on-demand testteam dat ad-hoc kan 
worden in- en opgeschakeld. Het Test 
Factory team voert alle noodzakelijke 

testen uit en hierdoor wordt de kwaliteit in totaliteit gewaarborgd. Een ander bijkomend 
voordeel is dat via dit model efficiënt met tijd wordt omgegaan. De testwerkzaamheden 
lopen parallel aan de ontwikkelwerkzaamheden en hierdoor blijft iedereen bewegen. Het 
model is flexibel en wendbaar en past daarom ook goed bij de agile ontwikkelmethode.  

Inforza Test Consultants  

Vanwege onze ruime ervaring, de diversiteit van sectoren waarin wij actief zijn, de 
verschillende applicatie ontwikkel methodieken die wij toepassen en ons team van 
hoogwaardig gekwalificeerde consultants, zijn wij in staat implementatie van Quality 
processen die de agile werkwijze ondersteunen, optimaal in te richten. 

Assessments (Analyse en Evaluatie)  

De volgende methodiek wordt toegepast om deze assessment uit te voeren:  
 
Fase 1 - Interviews  
Tijdens deze fase zullen wij een serie interviews afnemen bij een aantal vooraf bepaalde 
resources en profielen binnen de organisatie waardoor de “AS IS” situatie helder wordt.   
 
 
 

mailto:rvankerkwijk@Inforza.nl
http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=quality_management&utm_content=header


 

   Informatie: Rob van Kerkwijk +31 6 48 45 7817 E:  rvankerkwijk@Inforza.nl 

 

8 

Fase 2 - Analyse  
Met de informatie die tijdens de interview fase is 
verzameld, wordt een diepte analyse gemaakt van 
de “AS IS” situatie, waardoor de bevindingen van 
die fase worden gevalideerd.  
Fase 3 – Uitwerking en presentatie van de 
resultaten   
er wordt een assessment rapport voorbereid en 
aan de organisatie gepresenteerd, waarin alle 
bevindingen gedetailleerd. Quick Wins van de  “AS 
IS” situatie zullen geïdentificeerd worden met een 
roadmap voor de “TO BE” aanbevelingen, met de 
daarbij behorende voordelen.  

 

 

 
Inforza moderniseert, op innovatieve wijze, software. Onze afnemers zijn hierdoor in staat efficiëntie, 
productiviteit en kwaliteit te verhogen, de ‘time to market’ te verkorten, kosten te reduceren, te voldoen aan 
de hoogste security-standaarden en managementbesluiten te kunnen nemen, die gebaseerd zijn op complete, 
correcte en KPI-gebaseerde informatie. Dat alles met beperking van risico`s en met behoud van flexibiliteit en 
toename van agility. 
Door deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring hebben de consultants van Inforza, tot volle tevredenheid 
van de opdrachtgevers, in talrijke projecten belangrijke bijdrage geleverd. Oplevering van Inforza Projecten 
vindt plaats binnen budget (tijd en geld) en onderscheiden zich door een extreem korte ROI. Met de ervaren en 
gecertificeerde docenten van de Inforza Opleidingen wordt met hoog rendement kennis overgedragen door 
toepassing van unieke concepten.  
Inforza levert haar diensten aan tal van in Nederland actieve bedrijven, waaronder meerdere multinationals.  
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