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VASTAAVATKO AINEISTOJEN
SISÄLTÖ JA LAATU NIIHIN
KÄYTETTYJÄ PANOSTUKSIA?

Isot organisaatiot käyttävät paljon aikaa ja resursseja
sähköisen tiedonvälityksen prosesseihin ja
rajapintamäärittelyihin. Vaikka tukidokumentaatioon ja
kumppanien ohjeistukseen panostetaan merkittävästi, niihin
käytetty työ ei aina tuota riittäviä tuloksia. Käyttöönotoissa
testaukseen kuluu aikaa samojen virheiden selvittelyyn ja
raportointiin eri kumppanien osalta. Uusien rajapintojen
käyttöönottoaikataulut venyvät ja aiheuttavat
lisäkustannuksia.

P A R E M P I P A LV E L U J A A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S
TYÖVÄLINE ITSENÄISEEN LAADUNVARMISTUKSEEN
Truugo on verkossa käytettävä sähköisten
aineistojen testaussovellus. Apuvälineeseen

Lisäämällä testausapuväline omille www-sivuille
rajapintaohjeiden yhteyteen, voidaan kumppaneilta

laaditaan testausprofiili, johon on määritelty

edellyttää esitestauksen suorittamista itsenäisesti.

rajapintavaatimuksia vastaavat tarkistukset.
Käyttäjä saa testauksesta välittömän palautteen

Truugo tilastoi ajetut testit, jolloin testaustilanne on
nähtävissä reaaliajassa palvelun kautta, poistaen

formaalina raporttina. Virheet on kuvattu raportissa
selkokielisesti, jolloin ne ovat korjattavissa

tarpeen erillisille yhteydenotoille.

itsenäisesti.

TRUUGO KÄYTTÖÖN HETKESSÄ
Truugo on AgentIT Finland Oy:n kehittämä ja
ylläpitämä palvelu, jonka käyttöönotto ei
edellytä ohjelmistoasennusta.
Ennen
käyttöönottoa laaditaan rajapintakuvausta
vastaava testausprofiili ja ladataan se palveluun.

SÄÄSTÖJÄ ITSENÄISELLÄ
ESITESTAUKSELLA
Käyttöönotoissa säästyy aikaa ja resursseja, kun
kumppanit suorittavat esitestauksen itsenäisesti.
Käyttöönottoaikataulujen ennakoitavuus paranee,
kun kumppanien esitestaustilanne ja aineistojen
taso ovat nähtävissä reaaliajassa. Uudet rajapinnat
saadaan nopeammin käyttöön, kun kumppanit

Tämän jälkeen omille www-sivuille lisätään
linkki, josta käyttäjälle aukeaa testauslomake.
Lomakkeen käyttö ei edellytä käyttäjän
rekisteröitymistä, mutta käyttöä voidaan
tarvittaessa rajata kumppanirekisterin perusteella.

TUTUSTU PALVELUUN

voivat edetä esitestauksessa samanaikaisesti ja
käyttöönotot voidaan suorittaa lyhyemmässä ajassa
kumppanien valmiusasteen mukaisessa järjestyksessä.
Formaalin testaus- ja raportointivälineen tarjoaminen on osoitus ammattimaisesta otteesta.
Samalla myös kumppanit säästävät, kun testaus
voidaan aikatauluttaa joustavasti ja virheet korjata
välittömästi testiraporttien perusteella.

Kokeile palvelun ominaisuuksia ja hyötyjä
hankkimalla itsellesi Truugo-koekäyttöpaketti.
To d e t t u a s i p a l v e l u n hy ö dy t v o i t t i l a t a
testauslomakepaketin, jolla testaus tarjotaan
yrityksenne asiakkaiden käyttöön.
Pakettien sisältö ja hinnat löytyvät palvelun
kotisivuilta osoitteesta

www.truugo.com

Truugo-palvelun tuottaa sitoutumaton
järjestelmäintegraatiotalo Agentit Finland Oy.
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