
WAAROM
✓ Een Agile ontwikkelmethode integreert testen in het softwareontwikkelproces. 

Door de kort-cyclische manier van werken volgen softwareopleveringen (via 

sprints) elkaar in een rap tempo op.

✓ In de Agile wereld is het niet meer de vraag of er testtools gebruikt worden 

maar zijn deze bijna onmisbaar. Ze zijn nodig om het optimale rendement uit 

de sprints en het ontwikkelteam te halen.

✓ Het herhalende karakter van een sprint noopt tot de inzet van ge-

automatiseerd testen. Bepaalde onderdelen van de software zullen gelijk 

blijven of uitgebreid worden. Nieuw ontwikkelde software moet kunnen 

samenwerken met reeds bestaande of nog te ontwikkelen componenten. 

Het geheel moet bij elke sprintoplevering functioneren.

HOE
✓ Commerciële tools zijn duur en met name gericht op de ondersteuning van 

het gehele test(management)proces.

✓ Open source tooling kost niets maar is vaak alleen voor echte techneuten 

begrijpbaar en toepasbaar. En: daarom veelal ook alleen door diezelfde 

techneuten onderhoudbaar.

✓ SmartTestAssistant® is een functioneel testtool dat zich richt op gebruikers-

vriendelijkheid en goede onderhoudbaarheid, juist voor minder technisch 

onderlegd personeel. Hiermee is het mogelijk om automatisering van 

testspecificatie en –uitvoering (inclusief rapportage) zelfstandig op te zetten 

en te onderhouden gedurende een langere periode. Mede daardoor levert 

deze test-automatisering het gewenste rendement: snel betrouwbare 

testresultaten (vanaf eerste sprint) en een logische kostenbesparing.

WAT

SmartTestAssistant is een testtool voor websites en -applicaties dat bestaat uit:

✓ Een voorgeschreven manier om testacties en testscripts formeel te 

specificeren in begrijpbare taal. De specificatie vindt volledig in Excel 

plaats.

✓ Een Excel macrofunctie om testacties en testscripts vóór testuitvoering te 

kunnen controleren. Dit om te voorkomen dat specificatiefouten pas 

tijdens de testrun ontdekt worden: een specificatiechecker dus.

✓ Vele ingebouwde functies om webelementen (links, knoppen, velden, 

etc.) te kunnen testen. De aanroep van deze functies wordt getriggerd 

vanuit Excel, via begrijpbare commando’s.

✓ Een tweede Excel macrofunctie om eerder gespecificeerde testscripts 

geautomatiseerd uit te kunnen voeren op de te testen toepassing; de 

besturing vindt volledig vanuit Excel plaats. Een leesbare testrapportage is 

na afloop van de testrun in Excel beschikbaar.

SmartTestAssistant: Waarom, Hoe en Wat
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SmartTestAssistant® - Try it yourself → 2 weken gratis proberen

SmartTestAssistant® - Setup & Go → € 760,= voor jaarlicentie* op 2 machines

SmartTestAssistant® - Remote Service → op afstand testen; prijs in overleg

Training Doel Duur

SmartTestAssistant® 

Basic

Introductietraining 1 dagdeel of avond

(min. 8 deelnemers**)

SmartTestAssistant® 

User Experience

Training om ervaring 

in gebruik op te 

doen 

4 dagdelen of 

avonden

(min. 4 deelnemers**)

* Jaarlicentie: inclusief online support, toegang STA-

community en recht op minor (fix) releases. Bij afname 

van 1 week consultancy: eerste jaar geen licentiekosten.

** Kosten per deelnemer: € 95,=, per dagdeel of avond.
Genoemde prijzen zijn excl. BTW
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Schematische weergave SmartTestAssistant
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