Checklist testbasis
___________________________________________________________
Checks
Algemeen
Zijn alle verwachte release items aanwezig?
Bevat het release document een inhoudsopgave en is deze in overeenstemming met de
inhoud?
Is het woordgebruik, zinsopbouw en opbouw van de teksten begrijpelijk en van het juiste
niveau (voor de beoogde lezer)?
Gegevens
Is van alle benoemde relaties (ook die met andere (deel)systemen) een beschrijving
aanwezig?
Zijn de definities (range, toegestane waarden) van de velden beschreven?
Zijn potentiële probleemgebieden in relatie tot wijziging van data en migratie toegewezen?
Is het duidelijk welke functie gegevens kan bekijken, veranderen of verwijderen?
Indeling in deelsystemen en interfaces
Zijn van de deelsystemen een korte beschrijving van de functies, de benodigde processen
en de gegevens opgenomen?
Zijn interfaces gespecificeerd? Is aangegeven waar interfaces aanwezig zijn?
Is duidelijk wie met betrekking tot een interface eigenaar is en wat de veiligheidsvereisten
zijn?
Zijn de activiteiten die nog moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de realisatie
beschreven en opgenomen in de planning?
Gebruikers Procedures
Is de benodigde procedure beschreven?
Is duidelijk welke gebruiker welke procedure gebruikt?
Verwijst elke procedure duidelijk naar welke functie ze gebruiken?
Zijn van de attributen de objectklasse, de definitie (range, toegestane waarden) en
eventuele bijzondere geldigheidsregels beschreven?
Zijn alle handmatige procedures, die door gebruikers gevolgd dienen te worden om tot een
goed gebruik van het systeem te komen, weergegeven in een procedureschema?
Is de gebruikershandleiding beschikbaar?
Is een onderscheid gemaakt tussen gebruikers- en beheerprocedures?
Functies
Zijn de methode van verwerking van de functie beschreven, inclusief de beslispaden?
Is het duidelijk onder welke voorwaarde een zeker “proces pad” genomen moet worden (en
is het mogelijk om resultaten te voorspellen)?
Is verwerking duidelijk, inclusief input en output?
Zijn de “triggers” van elk proces duidelijk aangeduid (gebruiker, een extern systeem of een
interne functie en/of programma), wanneer met het proces begonnen wordt?
Is er een beschrijving van of functies handmatig of automatisch zijn (online of batch)?
Zijn veiligheidsvereisten beschreven?
Zijn de checks om correctheid en volledigheid van gegevens te verzekeren beschreven, b.v.:
•
•

Bevestigingen van input (relatiechecks, referentiële checks)
Dubbele ingave
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Zijn de prestatievereisten beschreven?
Zijn de bronnen van alle input opgesomd en beschreven?
Zijn de bestemmingen van iedere input opgesomd en beschreven?
Wordt de organisatie- afdeling of systeem voor elk functie aangeduid?
Interfaces
Is de individuele programmaverwerking duidelijk, inclusief input en output?
Is aangegeven waar interfaces aanwezig zijn?
Is de samenhang tussen de diverse programma’s beschreven?
Zijn de procedures beschreven van elke ingegeven item?
Is er een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de handmatige procedures?
Is de hoofdtaak volledig beschreven, inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
Is een beschrijving gegeven van de individuele taken?
Is aangegeven welke gegevens moeten worden gebruikt en uit welke bron deze komen?
Zijn de uit te voeren handelingen volledig beschreven inclusief uitzonderingen en controles?
Zijn de diverse beslispunten beschreven met de daarbij behorende condities?
Zijn de relaties tussen het geautomatiseerde en het niet-geautomatiseerde deel van het
informatiesysteem beschreven?
Syntactisch
Zijn de scherm input en outputs beschreven?
Is er een beschrijving van het scherm- en print layout?
Is de scherm layouts en het schermverloop diagram (dialoog ontwerp) weergegeven?
Zijn de indelingen van de schermen beschreven en voldoen zij aan standaarden b.v. DDA?
Is hierbij aandacht gegeven aan de volgende aspecten:
• Veldlengte van de rubrieken;
• plaats van de rubriek op het scherm;
• onderscheid invoer en uitvoer rubrieken;
• primaire invoercontroles (niet het gevolg van domein definitie);
• foutafhandeling;
• verplichte en niet-verplichte rubrieken;
• mogelijke functietoetsen, helpschermen en selecties.
Zijn de definities (numeriek, alfanumeriek, datum) van de invoer beschreven?
Non- Functional/technisch
Is de verwachte frequentie van gebruik op functieniveau beschreven?
Is voor elk type gebruiker beschreven welke functies uitgevoerd mogen worden?
Is per functie beschreven wanneer deze gebruikt wordt (dagelijks, wekelijks, jaarlijks,
overdag, ‘s avonds)?
Is er inzicht in de samenhang tussen de verschillende batch- procedures over de
(deel)systemen heen?
Is de configuratie voor de productie- omgeving beschreven (hardware, netwerk,
systeemsoftware, DBMS, enzovoort)?
Zijn er specifieke eisen vastgesteld ten aanzien van de performance van on- line
functionaliteit?
Zijn er specifieke eisen vastgesteld ten aanzien van de performance van
gegevensbenadering?
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Zijn er specifieke eisen vastgesteld ten aanzien van de performance van batch
functionaliteit?
Zijn er specifieke eisen gesteld aan het geheugenbeslag?
Zijn er specifieke eisen aan de omvang van applicatie en/of de database?
Is er een technische specificatie inclusief noodzakelijke hardware capaciteit voor de
productieomgeving van hardware, systeemsoftware, netwerk en communicatieapparaten
vastgesteld (kwantitatief) en in zekere zin dat zij gebruikt kunnen worden als Acceptatie
criteria?
Zijn de veiligheidsaspecten van de procedure beschreven?
Zijn standaard foutafhandelingen?
Zijn specifieke vereisten voor toegangsbeveiliging van functie en/of gegevens vastgesteld?
Zijn er gebruikersprofielen beschreven met betrekking tot beveiliging?
Is beschreven welke eisen gesteld worden aan identificatie (user- id) en authenticatie
(wachtwoord)?
Zijn de invoercontroles (met name de relatiecontroles) inclusief bijbehorende
foutboodschap beschreven en zijn deze uitvoerbaar?
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