TESTING
A especialidade conta com mais de 15 anos de experiência,
trabalhando de forma autônoma e independente, o que garante a objetividade das provas, o desempenho do processo de
provas com base na estratégia de risco, níveis de evidência,
cobertura e experiência de apoio à especialidade.
Estamos certificados nos processos de testes no nível 5 de
maturidade do modelo CMMI e nos baseamos no marco das
melhores práticas da indústria avaliado pela organização
ISTQB; além disso contamos com engenheiros de provas
certificados nesta mesma organização.
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TESTING
MELHORE A QUALIDADE E EVITE GASTOS DESNECESSÁRIOS
Atualmente, as organizações que não contam com uma especialidade
ou área de Testes têm muitos inconvenientes no momento de liberar
algum aplicativo, serviço ou produto ao mercado, devido a não
possuírem uma medição de qualidade. Isso pode afetar não apenas a
imagem da organização, mas principalmente seus custos, uma vez
que o investimento é maior do que o orçamento planejado.
FILTRO EFETIVO QUE SATISFAZ O CLIENTE.
Na PRAXIS contamos com mais de 20 anos de experiência em TI.
Através da especialidade de Testes, satisfazemos às necessidades
de seus clientes finais, internos e/ou externos através de processos
de testes e as melhores práticas a nível mundial. Do mesmo modo,
conseguimos reduzir os custos decorrentes de retrabalho e atrasos,
bem como a qualidade do produto final.
O teste do software é um elemento crítico que garante o funcionamento correto do mesmo; serve para detectar defeitos no mesmo e
verificar a integração adequada dos componentes, bem como a
correta rastreabilidade de todos os requisitos.
Este teste assegura que os defeitos identificados foram corrigidos
antes de entregar o produto de software ao cliente final. Projetamos
casos de teste de forma sistemática para poder demonstrar os erros
ou defeitos com diferentes severidades (riscos).
Contamos uma equipe experiente de consultores que participam de
todas as etapas do ciclo de vida de um projeto, manutenção ou
iniciativa. Com conhecimento no uso de ferramentas de teste legacy e
de open source para administração de testes, testes automatizados e
testes de carga e desempenho.
O anterior mencionado de acordo com a Norma ISTQB (International
Software Testing Qualification Board)
®

CARACTERÍSTICAS
Modalidades
QA preventiva em processos e padrões de desenvolvimento.
Consultoria e melhoria de processos de teste.
Validação de aplicações.
Injeção de teste (Test injection).
Treinamento em testes.
Centro de Solução de testes.
Atribuição (consultoria).
®
Cursos para certificação na ISTQB .
Testes de segurança.
Tipos de Testes
Funcionalidade.
Segurança.
Volume.
Aplicabilidade.
Estresse.
Comparativo (Benchmark).
Carga.
Perfil de desempenho.
Configuração.
Instalação.

Redução de riscos.

Avaliação imparcial e
objetiva.

Prevenção de defeitos nos
estágios iniciais do
desenvolvimento do
aplicativo, produto ou
serviço.

Redução significativa nos
tempos e custos.

Aumento da qualidade do
aplicativo, produto ou
serviço, bem como a
satisfação do cliente.

Consultores 100%
capacitados e especializados em cada necessidade.

Somos silver partner
®
certificado pela ISTQB .

