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NOWE SPOJRZENIE 

NA ROLĘ DZIAŁU SQA 

Zadania SQC a zadania SQA 

Gdzie SQA nie wystarcza? 

Czym jest system IT? 

Czym jest jakość systemu IT? 

IT jako usługa 

 



PERSPEKTYWA  

„4P” 
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Zasoby ludzkie  

(People) 

Rozwiązania 
IT 

(Products / 
Technology) 

Kontrahenci  

(Partners / Suppliers) 

Procesy 
(Processes) 



NOWE ZADANIA 

NOWYCH DZIAŁÓW SQA  
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PIERWSZE „P”: 

ROZWIĄZANIA IT 

Po co? 

• Wcześniejsze usunięcie błędów 

• Usunięcie „silosów” 
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PIERWSZE „P”: 

ROZWIĄZANIA IT 

Jak? (przykładowe testy): 

• Testy zdolności do poprawnej instalacji  

• Testy infrastruktury 

• Testy zdolności do utrzymania sprawności rozwiązania IT 

• Testy mechanizmów kopii zapasowych 

• Testy mechanizmów monitorujących pracę rozwiązania IT 

• Techniczne testy bezpieczeństwa 

• Testy ciągłości działania 

 

Techniki: 

• Jak przy testowaniu oprogramowania ;-) 
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DRUGIE „P”:  

PROCESY 

Po co? 

• Weryfikacja jakość całej usługi IT, a nie tylko jej jednej 

składowej 

• Weryfikacja gotowości do świadczenia wysokiej jakości usługi 

• Sprawdzenie poprawności zdefiniowanych procesów 

• Weryfikacja kompletności dokumentacji 
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DRUGIE „P”:  

PROCESY 

Jak? (przykładowe testy): 

• Wykonanie danego procesu zgodnie z istniejącą 

dokumentacją (a nie ze spisanymi przypadkami testowymi!) 

• Kilkukrotne, niezależne od siebie, testowe wykonanie procesu 

przez osoby, które będą realizowały ten proces w przyszłości 

• Audyt stworzonej dokumentacji z ekspertami dziedzinowymi 

• Weryfikacja zgodności testowanego rozwiązania IT z 

regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
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DRUGIE „P”:  

PROCESY 

Techniki testowania: 

• Przegląd dokumentacji przez osoby wykonujące testy 

• Przegląd dokumentacji przez niezależnych ekspertów 

dziedzinowych 

• „Przejście” krok po kroku przez cały dokument (ang. manual 

walk-through, table top testing) 

• Symulacje procesu 
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TRZECIE „P”:  

ZASOBY LUDZKIE 

Po co? 

• Postrzeganie przez użytkowników jakości rozwiązania IT 

przez pryzmat jakości obsługi 

• Czy mamy odpowiednie zasoby? 

• Weryfikacja wiedzy i umiejętności kadry IT 

1
0
 



TRZECIE „P”:  

ZASOBY LUDZKIE 

Jak? (przykładowe testy): 

• Weryfikacja, czy dział wsparcia użytkowników / dział help-

desk posiada odpowiedni poziom wiedzy oraz odpowiednie 

kompetencje techniczne 

• Przeprowadzenie „szkolnych” testów ze znajomości 

rozwiązania IT 
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TRZECIE „P”:  

ZASOBY LUDZKIE 

Techniki: 

• Symulacje / role-playing – czyli ogrywanie z pracownikami 

działu wsparcia typowych scenariuszy 

• Obserwację wykonywanych przez pracowników wsparcia 

działań (ang. desk checking) 

• Próby generalne / wdrożenia testowe (ang. pilots) 
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CZWARTE „P”: 

KONTRAHENCI 

Po co? 

• Użytkownika nie interesuje, czy dana czynność jest 

realizowana przez dział IT, czy zlecona na zewnątrz 

• Czy nasi kontrahenci są w stanie dotrzymać warunków 

umowy? 
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CZWARTE „P”: 

KONTRAHENCI 

Jak? (przykładowe testy): 

• Testy możliwości dotrzymania technicznych parametrów 

systemu IT zdefiniowanych w umowie SLA (Service Level 

Agreement) 

• Testy gwarancji określonych w kontrakcie 

• Testy czasów reakcji na zgłoszenie – wykonywane po 

uprzednim zawiadomieniu kontrahenta o planowanych 

testach, lub też bez takiego zawiadomienia 

• Testy pojemności 

• Testy sytuacji awaryjnych 
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CZWARTE „P”: 

KONTRAHENCI 

Techniki: 

• Symulacje / role-playing – czyli odgrywanie z 

przedstawicielami zewnętrznych podmiotów typowych 

scenariuszy (np. zgłoszenia awarii) 

• Modelowanie – czyli weryfikacja, jak zachowa się dostawca w 

przypadku zmiany istotnych składników kontraktu (np. ilości 

zgłoszeń, ilości użytkowników, zmiany godzin świadczenia 

usług etc.) 
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NOWE ZADANIA SQA – A TAK 

WŁAŚCIWIE, TO PO CO…? 

Korzyści: 

• Lepsza koordynacja działań projakościowych z uwagi na 

istnienie jednego punktu kontaktu i odpowiedzialności 

• Większa świadomość potrzeby zapewnienia jakości w 

produktach IT i wpływu jej braku w części elementów na 

całość rozwiązania 

• Zwiększona widoczność działu SQA i wzrost jego znaczenia 

w organizacji 

• Ułatwienie realizacji celów biznesowych przez klientów. 

• Szybsze wdrażanie nowych rozwiązań IT, przy optymalnej 

równowadze kosztów i ryzyka. 

• Niższe koszty, brak kosztów związanych z wdrożeniem złych 

jakościowo rozwiązań 

1
6
 



NOWE ZADANIA SQA – JEŚLI TAK, 

TO NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ? 

Wyzwania: 

• Konieczność zbudowania zespołu o bardzo szerokim zakresie 

umiejętności 

• Znaczące zwiększenie zakresu odpowiedzialności działu SQA 

• Konieczność opracowania powszechnie akceptowanej 

metody prowadzenia testów i raportowania ich wyników 

• Konieczność opracowania spójnych, porównywalnych między 

działami / obszarami, metryk testów 

• Konieczność uzgodnienia powszechnie akceptowanych 

celów, uspójnienie oczekiwań i zapewnienie zrozumienia 

takiego podejścia do zapewnienia jakości 
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PYTANIA? 
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