TMAP quality for cross-functional teams
training inclusief examen voucher
Group Training
Training code

CGATMCFTCD

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

6

Kosten

€1.695,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is TMAP quality for cross-functional teams inclusief examen
voucher
In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de
juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality” die
verder gaat dan testen alleen.

Voor wie is TMAP quality for cross-functional teams inclusief examen
voucher
Deze training is geschikt voor alle mensen die werken in of met high-performance IT delivery teams (zoals
DevOps en Scrum). Relevante rollen zijn onder andere business-analisten, product owners, ontwikkelaars,
beheerders, quality engineers, testers, gebruikers, scrum masters, agile coaches, release train engineers,
enz.

Voorvereisten
Vereiste voorkennis en ervaring met TMAP.

Doelstellingen
Tijdens deze training krijg je (die doorgaans een of meer rollen in een cross-functional team vervullen)
kennis en praktische ervaring met de volgende QA & testonderwerpen:
Het VOICE-model voor het realiseren van business value door IT delivery
IT delivery modellen, met name DevOps

Cross-functionele teams en continuous quality engineering
De “whole-team” benadering en relevantie voor Dev- en Ops-mensen
QA- & test topics zoals:
Reviewing en pull-requests
Continuous improvement en metrieken
Continuous everything, testautomatisering en CI/CD-pijplijn
Totale kosten van kwaliteit
Indicatoren, rapportage en “alerting”
Kwaliteitsmaatregelen
Persoonlijke, interpersoonlijke en teamvaardigheden
Testvariëteiten (perfomance-, usability-, security testing en meer)
Experience-based testen: exploratory testing en mob testing
Testontwerp: grenswaardenanalyse, paden dekking, conditie gebaseerd testen, code coverage en
mutation testing
Examen Informatie
Duur examen: 60 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 0%
Aantal examenvragen: 30
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 19
Examen stijl: Multiple Choice
Open Boek: Nee

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

