
 

Tosca – In de praktijk 

Duur 1 of 2 dagdelen  

Deelnemers Maximaal 6 deelnemers per trainer 

Examen Nee 

Mogelijkheden Incompany en open rooster 

Taal  Cursusmateriaal Nederlands 

Waarom is deze opleiding belangrijk? 

Met deze praktische cursus krijgt de deelnemer tools aangereikt om problemen op te lossen die 

geregeld in de praktijk voorkomen. Waar de cursus(sen) Automation Specialist zich vooral 

richt(en) op de theorie en op hoe het automatiseren in een ideale wereld gaat, laat deze cursus 

zien wat er gebeurt als er bijvoorbeeld een nieuwe versie van een applicatie beschikbaar komt.  

Inhoud van de opleiding 

In deze training komen veel voorkomende “foutmeldingen” aan bod. Het is als het ware een 

nabootsing van een versieverandering, waardoor testscripts die voorheen wel werkten niet meer 

werken. Hoe ga je hiermee om? Waar moet je opletten? Daarnaast gaan we al een stapje richting 

TestCaseDesign zetten, omdat we natuurlijk niet telkens een testcase willen kopieren. Hoe richt je 

Tosca efficient in? 

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 

• Automation Specialist 1, indien training van één dagdeel 

• Automation Specialist 2, indien training van twee dagdelen 

Opzet van de opleiding 

Tijdens de training ligt de focus op het oplossen van fouten binnen de scripts. Hier ziet de deelnemer 

vanuit de ExecutionList wat voor foutmeldingen er zo al zijn. 

Fouten oplossen 

• Foutmeldingen 

• Herscannen 

• Welke identifiers kun je het beste gebruiken? 

Introductie TestCaseDesign 

• Wat is TestCaseDesign? 

• Herbruikbaarheid via Reusable Test Step Blocks 

• Koppeling TestCaseDesign met TestCases 



 

Certificaat en examen 

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

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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