
 

SAP testen 

Duur 2 dagen van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers 12 maximaal 

Examen - 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Nederlands 

Waarom is een SAP-test training voor mij en mijn organisatie belangrijk?  

Wat is er zo speciaal aan een SAP-omgeving dat er een aparte training voor is?  

"Wat is er zo anders aan het testen van een SAP-omgeving"?  

Kunnen we de overgang naar S/4HANA gebruiken om het testen nu vanaf het begin effectief en 

structureel goed op te zetten? 

 

Enkele voorbeelden: 

 

Specialisatie in modules of toepassingsgebieden 

SAP staat bekend al een zeer groot ERP-pakket en is verdeeld in veel specifieke modules of 

toepassingsgebieden. Deze modules en applicaties zijn op zich ook weer erg groot en hebben 

verschillende mogelijkheden. 

 

SAP = End-to-End testen 

De correcte integratie van de verschillende modules en applicaties is erg belangrijk omdat elke 

activiteit in SAP in het algemeen leidt tot een verandering in de hele keten. Begrijpen hoe standaard 

SAP-functionaliteit integreert in modules en applicaties, is hierbij een zeer groot voordeel bij het 

opzetten en uitvoeren van testen. 

 

Nieuwe ontwikkelingen: 

Er is heel wat veranderd in de SAP wereld in afgelopen 10 jaar. Het tempo, omvang en complexiteit 

van techniek van de vernieuwing in en rondom het SAP-domein is enorm en gaat alleen maar 

omhoog. Big Data, cloud, mobility en social media bieden veel nieuwe mogelijkheden tot het creëren 

van waarde voor de business. De interesse voor de nieuwste SAP ontwikkelingen en producten (o.a. 

S/4HANA, Fiori-apps, Ariba, SuccesFactors, etc) is groot, echter in de dagelijkse praktijk ontkomt 

men nog steeds niet aan de oude ECC omgevingen en toepassingen. 

Niet alleen de nieuwe ontwikkelingen worden beschreven en uitgelegd, ook de traditionele ECC 

omgevingen zullen nog steeds de komende jaren getest moeten worden en komen in de training 

aan bod. 

 

Methodes 

iCaptivate, PRACTICES-UP en TMap geven mogelijkheden om het SAP testen te strucureren, 

standardiseren en inzichtelijk te maken. 

Inhoud van de opleiding 

Tijdens deze tweedaagse training wisselen theorie en oefening elkaar af. Door deze opbouw krijgt de 

deelnemer een goed inzicht in het testen van SAP. Na afloop van de opleiding kan de deelnemer of 

heeft de deelnemer onder andere: 

 

• Het testgebied SAP overzien en doorgronden (vanuit verschillende perspectieven); 



 
• De building blocks integreren; 

• Mogelijkheden en risico’s herkennen en problemen oplossen; 

• Inzicht in het managen van overall SAP testactiviteiten; 

• De business-driven test management (BDTM)-aanpak (in een SAP context) toepassen; 

• Test variëteiten selecteren en test approaches toepassen; 

• Inzicht in hoe de variëteiten van de SAP infrastructuur getest kunnen worden; 

• Inzicht in (onderdelen van) iCaptivate, PRACTICES-UP en TMap 

• TMap Testtechnieken als gebruikt in PRACTICES-UP om het SAP testen te structureren; 

Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor personen die (opnieuw) kennis willen maken met het testen van SAP 

en de voordelen kennen die iCaptivate, PRACTICES-UP en TMap hen biedt hiervoor.  

Vereiste voorkennis 

Deze opleiding is bedoeld voor testmanagers, testcoördinatoren en testengineers. Functionele 

basiskennis van informatica wordt als bekend verondersteld. Enige basiservaring in SAP is gewenst 

maar niet noodzakelijk. 

Opzet van de opleiding 

Gedurende de opleiding wisselen theorie en cases elkaar af. Door deze opbouw krijgt de deelnemer 

inzicht in zowel de theorie als de praktijk van het testen van SAP.  

Certificaat en examen 

Na afloop van deze training ontvangt de deelnemer een Certificaat van Deelname. 

Inschrijving en kosten 

Inschrijven kan via https://academy.sogeti.nl/volledige-trainingsaanbod. De kosten, data en locaties 

voor inschrijving van deze opleiding staan hier eveneens. Deze opleiding is inclusief lunches, koffie, 

thee en een naslagwerk. Daarnaast ontvangt de deelnemer kosteloos het "Workbook TMap® Suite, 

Werken met de TMap® Suite". Inclusief de epub-versie van het boek 'Neil's Quest for Quality, a 

TMap® HD Story'. 

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

Tel.: +31 (0)88 660 66 50. 

Web.: academy.sogeti.nl  
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