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Test Managenent 
- derfor bør du teste, og teste tidligt

For nogen kan test og Test Management måske forekomme som en 
lidt tør omgang, men sådan behøver det ikke at være. Typisk bruges 
Test Management i IT-sammenhæng, men det fungerer også fint i 
andre brancher bl.a. i medicinalindustrien og restaurationsbran-
chen. 

For at illustrere hvorfor tests og Test management er vigtigt, kan man 
drage en parallel til de arbejdsgange og processer, der skal være 
styr på i et restaurantkøkken, for at man kan levere en god madop-
levelse til gæsterne.

Når man modtager råvarer i et restaurationskøkken, så anbringer 
man alle kølevarer et sted, som er godkendt til opbevaring af fø-
devarer. Det sker f.eks. ved hjælp af temperaturmålere. Derudover 
tester man om kvaliteten er i orden ved f.eks. at tjekke datomærk-
ninger og kigge på og dufte til råvarerne. Ved tilberedningen er man 
opmærksom på kvaliteten af råvarerne, der foretages jævnligt test-
smagninger, og ofte står et helt team af kokke inde for smagen. Alle 
er beviste om, at tilberedningen af de enkelte råvarer, og smags-
sammensætningen af retten spiller en vigtig rolle for oplevelsen af 
det endelige måltid. Hvert enkelt delelement i retten er uhyre vigtig, 
men det er kun, hvis man har gjort sit bedste for at få alt på taller-
kenen til at spille sammen, at man har opnået sit mål om at levere 
et godt slutprodukt med høj kvalitet, som giver gæsterne en god 
madoplevelse. 

I IT-verdenen er det nødvendigt at planlægge og prioritere test ud 
fra forskellige kriterier og vurderinger for at kunne foretage en risi-
kobaseret test  
I forhold til IT-projekter er tidlig test meget vigtigt – både i forhold til  
økonomien og i forhold til muligheden for at overholde tidsplaner og 
deadlines. Her gælder det samme som i restaurationseksemplet: 
Jo senere en fejl opdages, jo tungere er tilbageløbet, og det har en 
negativ betydning for kvaliteten af det produkt, man leverer. Tilba-
geløb vil aldrig helt kunne undgås, men jo tættere på kilden en fejl 
afdækkes og rettes, jo bedre er det på alle parametre. 

De erfaringer og oplevelser man får, når man lader slutbrugerne te-
ste er også ekstrem vigtig, for her bliver det særlig tydeligt, hvor stor 
betydning selv banale fejl kan få for brugernes opfattelse af syste-
met og deres lyst til at bruge det. 

Det er vigtigt, at man beslutter sig for, hvad der skal testes og hvad 
succeskriterierne er. For at kunne skrue en god testplan sammen 
kræver det, at man har en god kravspecifikation, som gør det helt 
tydeligt, hvad man ønsker at opnå. Man skal også altid huske at 
definere test og afprøvninger i det udbuds-/tilbudsmateriale, man 
udarbejder. Derudover er det vigtigt at sikre, at de forskellige tests 
afstemmes, og at de er synlig i projektplanen. 

Alle typer af projekter vil komme mere sikkert i mål, hvis der investe-
res i Test Management og en testplan 
Alle kender IT-projekter, som ikke er kommet helt i mål og som er ble-
vet knap så stor en succes, som forventet, og som de kunne have 
været, hvis man havde lavet en POC (proof-of-concept). Det er her 
de strukturerede tests kan gøre en stor forskel. Når man udfører 
tests, forbedrer man muligheden for, at et IT-projekt kommer godt i 
mål og at man får fuldt udbytte af investeringen – samtidig med at 
beslutningstagerne får et bedre overblik. 
Når man tilknytter en Test Manager til et IT-projekt, sikrer man at de 
forskellige tests håndteres og ledes struktureret og korrekt, så man 
sikrer fremdrift i udviklingen. En erfaren Test Manager kan planlæg-
ge de påkrævede testaktiviteter og afsætte de nødvendige res-
sourcer, som sikrer, at de planlagte tests kan gennemføres inden for 
den definerede tidsramme. En Test Managers vigtigste opgave er 
at styre og lede testen og sikre kontinuitet, så testen ikke pludselig 
går i stå eller kører af sporet.  

Hvis man har en godkendt testrapport, er det så ikke længere rele-
vant at udføre tests? 
I flere tilfælde er det faktisk relevant at indfører test med intervaller, 
også selvom man har en godkendt testrapport. Det gælder særligt 
i miljøer, hvor betingelserne ændrer sig løbende. Det kan f.eks. være 
i miljøer, hvor antallet af medarbejdere eller kunder ændrer løben-
de, eller hvor der er tale om, at man skal indtage nye markeder og 
lignende. Det er alt sammen noget, som kan påvirke og springe de 
rammer, den oprindelige test var garant for.  

En god testplan betyder, at man altid har en konkret plan for projek-
tet, som viser, hvordan en test skal håndteres i den aktuelle kontekst. 
Samtidig har en god testplan stor kundeværdi, fordi en konkret plan 
giver en fælles forståelse og forventningsafstemning i forhold til af-
dækning af de forskellige behov, der skal afdækkes. Derudover får 
man et rigtig godt fundament, som kan danne grundlag for fremtidi-
ge analyser, design, implementering og afvikling af projektet. 

ISO 27001 sikrer yderligere kvalitet 
Når du samarbejder med en ISO 27001 certificeret leverandør, kan 
du være sikker på, at de er forpligtet til – og er i stand til at levere 
og påvise den forventede kvalitet. Derfor bør det software, du har 
installeret og benytter også følge kravene i ISO 27001 – det gælder 
også de helt basale testprincipper. 

Så min anbefaling er, at du altid benytter 
leverandører og samarbejdspartnere med 
en seriøs teststrategi, for det giver dig den 

sikkerhed og de fordele, du har brug for 
gennem hele leverancen. 

Skriv til os:
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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Kontakt NetDesign Business Consulting direkte:

Carsten O. Øhlenschlæger, Senior Manager
Mail: coehl@netdesign.dk
Mobil: +45 40281683

Læs mere om NetDesign Business Consulting her:
netdesign.dk/business-consulting

Af
Erling Boisen, Test Manager
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