
 

Managed Testing Services 
− Anna meidän ottaa vastuu kaikista testimenetelmistäsi 

 
Tunnistatko tilanteen? 
Sovellusten huono laatu, 
pitkä tuotantoonsiirtoaika, 
suuret kustannukset, kalliit 
työkalut, hajanainen testi-
infrastruktuuri ja testiasian-
tuntemus sekä ennakoimat-
tomat testiprojektit. Älä 
epäröi. Näin ei tarvitse olla. 
 
Managed Testing Services (MTS)  
-palvelut antavat sinulle toimeksianta-
jana pysyvän testiorganisaation, jolla 
on pääsy oikeisiin menetelmiin, työ-
kaluihin ja infrastruktuuriin ja joka 
voi toteuttaa testin laadukkaasti ja 
tehokkaasti. 
 
"Sogetin Managed Testing Services  
-palvelut lisäävät laatua sovellusten 
kehityksessä niin, että tuotannossa on 
90 prosenttia vähemmän virheitä" 
 
Managed Testing Services  
-palveluissa annat Sogetin ottaa 
vastuun koko testitoiminnasta tai sen 
osista. Sogetilla on johtava asema 
Software Control Testing -testauksen 
maailmanmarkkinoilla ja Sogeti voi 
esittää useita esimerkkejä menes-
tyksekkäistä Managed Testing  
Services -projekteista.  
 

Miksi käyttää Managed Testing 
Services (MTS) -palveluja? 

Managed Testing Services -
testipalveluihin liittyy useita etuja: 
 Parantunut palvelu ja entistä 

parempi laatu 
 Joustavuus 
 Jaat riskin ulkoisen kumppanin 

kanssa 
 Voit keskittyä siihen, missä olet 

paras 
 Alentuneet kustannukset 
 Parantunut kommunikaatio 
 Testiorganisaation kaikkien osien 

hallinta 
 Testausasiantuntijoiden optimaali-

nen hyödyntäminen jäsennettyyn 
testaukseen, infrastruktuuriin ja 
työkaluihin 

 Infrastruktuuri, joka on valmis 
käyttöön 

 Testausprosessin jatkuva kehitys 
otetaan käyttöön organisaatiossa 

 Testausohjelmiston kierrätys 
 Parempi näkemys kustannuksista, 

tuotantoajoista ja laadusta 
 

Miksi Sogeti? 

Sogeti on testauksen ammattilainen. 
Sogetilla on 3000 ammattitestaajaa 
Euroopassa ja asiantuntemuksemme 
testauksen alueella on ensiluokkaista. 
Menetelmämme ja mallimme TMap® 
ja TPI® ovat kansainvälisesti tunnus-
tettuja ja useissa kirjoissa dokumen-
toituja.  
 
Testausasiantuntijamme avustavat 
muutosprosessin kaikissa vaiheissa; 
tavoitteiden ja laajuuden kuvauksesta 
todellisen tilanteen kuvaukseen ja 
parannusaloitteiden käynnistämiseen, 
sekä päätettyjen muutosten toteutta-
miseen. Kun prosessin kokonaisvastuu 
on meillä, saavutat avullamme 
optimaalisen testausprosessin. 
 
Haluatko tietää lisää? 
Voit lukea lisää palveluistamme 
osoitteesta www.sogeti.fi/mts 

Tietoa meistä 
Sogeti toimittaa korkealuokkaisia  IT-konsultointipalveluja paikallisille markkinoille. Suomessa keskitämme palvelumme ohjelmistojen testaukseen ja 
laadunvarmistukseen. Toimimme lähellä paikallisia päättäjiä sekä tarjoamme asiakkaillemme laajaa ja syvällistä IT-osaamista. Konsernilla on noin 20 000 
työntekijää 15 maassa, ja sen pääkonttori on Pariisissa. Pohjoismaissa konsernilla on yhteensä noin 1 100 työntekijää Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, 
ja sen yhtiöt ovat Pariisin pörssissä listatun Cap Gemini S.A.:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.sogeti.fi. 
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