
 

TMap® 
− sinulle, joka haluat testivoittajaksi 

 
Testaamalla tietojärjestelmät 
paremmin, yrityksesi voi 
saavuttaa huomattavia 
säästöjä sekä lyhyellä että 
pitkällä aikavälillä. Sogeti 
Suomi julkistaa nyt ohjel-
mistotestauksen TMap–
menetelmän, joka on jo suuri 
kansainvälinen menestys. 
Tämä selkeästi määritelty ja 
jäsennetty menetelmä on 
alun perin kehitetty 
Hollannissa, jossa se on ollut 
testausstandardin asemassa 
jo vuosia. Menetelmää käyte-
tään ympäri maailmaa. 
 
Miksi TMap®? 

TMap® kuvaa tehokkaan ja tarkoitu-
ksenmukaisen testausprosessin, jonka 
avulla merkittävät liiketoimintariskit 
voidaan kartoittaa mahdollisimman 
aikaisin. Testausstrategia suunnitel-
laan riskianalyysin pohjalta, jolloin 
voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä 
siitä, mihin testauksessa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota riskien 
minimoimiseksi. Menetelmä on 
joustavasti muunneltavissa erilaisten 
projektien tarpeisiin ja sitä voidaan 
soveltaa sekä ketterässä kehityksessä 

että perinteisen vesiputousmallin 
yhteydessä. 
 
Saat asiakkaana useita etuja TMap®-
menetelmän käytöstä: 
 Alentuneet testaus- ja ylläpitokus-

tannukset  
 Nopeampi järjestelmän julkistus  
 Testiohjelmiston uudelleenkäyttö  
 Vähemmän kaksinkertaista työtä ja 

virheitä  
 Parempi ajan, kustannusten ja 

laadun hallinta  
 Käyttäjäystävällisempi järjestelmä 

 
Miksi Sogeti? 

Sogeti on IT-palvelujen kokonaistoi-
mittaja. Tietämyksemme testauksen 
alueella on ensiluokkaista. Tämän 
alueen menetelmämme ja mallimme 
TMap® ja TPI® ovat kansainvälisesti 
tunnustettuja ja useissa kirjoissa 
dokumentoituja. Sogetin asiantun-
tijoilla on 3 000 eurooppalaisen 
ammattitestaajan voimin käytössään 
tietämys ja kokemus, joita tarvitaan 
testaukseen sekä testiprosessien ja 
organisaation parantamiseen 
yrityksissä. 
 
Testiasiantuntijamme avustavat 
muutosprosessin kaikissa vaiheissa 

tavoitteiden ja laajuuden kuvauksesta 
todellisen tilanteen kuvaukseen, sekä 
parannusaloitteiden käynnistämiseen 
ja päätettyjen muutosten toteutta-
miseen. Kaiken kaikkiaan saavutat 
optimaalisen testiprosessin, josta 
voimme ottaa vastuun, jos haluat 
keskittyä ydinliiketoimintaasi. 
 
Haluatko tietää lisää? 
Voit lukea lisää palveluistamme 
osoitteesta: 
www.sogeti.fi/tmap 
www.tmap.net 

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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