
 

Tosca – Automation Specialist 2 

Duur 1 dag van 09:30 tot 17:00 uur 

Deelnemers Maximaal 8 deelnemers 

Examen Ja 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Cursusmateriaal in het Engels 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

Testautomatisering wordt steeds belangrijker. Tosca is een softwaretesttool die wordt gebruikt 

voor het automatiseren van end-to-end testen voor softwaretoepassingen. De Tosca Testsuite 

heeft een gebruiksvriendelijke functie voor scanning en objectherkenning. Hierdoor is het mogelijk 

om eenvoudig herbruikbare modules te creëren, welke als bouwblokken gebruikt kunnen worden 

voor het opstellen van testen. 

Deze opleiding geeft inzicht hoe testcases datagedreven gemaakt kunnen worden, waardoor Tosca 

efficiënter kan worden ingezet. Ook helpt het bij de “shift left” gedacht door te leren hoe je APIs 

kunt testen. 

Inhoud van de opleiding 

In deze training zet de deelnemer een tweede stap om gespecialiseerd te raken in het gebruik van 

Tricentis Tosca. De nadruk ligt op het efficient bouwen van een testcase met behulp van Test Case 

Templates die gebruik maken van Test Case Design. Daarnaast krijg je ook inzicht hoe je APIs kunt 

testen via Tosca. 

Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor (technische) Test Engineers, Testcoördinatoren, Testmanagers en 

overige functionarissen die zich willen verdiepen in het uitvoeren van van testspecificatie en -

automatisering met behulp van de Tosca TestsuiteTM. 

Vereiste voorkennis 

• Algemene IT kennis 

• Tosca Automation Specialist Level 1 certificering 

Opzet van de opleiding 

Tijdens de training ligt de focus op het maken van testscenario’s voor een gesimuleerde HTML 

webshop. 

 

Data gedreven Test-Cases 

• Wat is een template? 

• Het linken van TestSheets (TestCaseDesign) 

• Het zetten van condities op templates 

• Creëren van Instances 

• Tips uit de praktijk en oefeningen 



 
API Testen 

• Automatiseren van API test cases 

• Data gedreven API test cases 

• Tips uit de praktijk en oefeningen 

Certificaat en examen 

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

De opleiding wordt afgesloten met het examen Tricentis Tosca – Automation Specialist 2. 

Inschrijving en kosten 

Inschrijven kan via onze website. De kosten, data en locaties voor inschrijving van deze opleiding 

staan hier eveneens. Deze opleiding is inclusief lunches, koffie, thee en een naslagwerk.  

Contact 

E-mail: academy@sogeti.com  

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

Web.: academy.sogeti.nl  
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