
spriteCloud dienstenoverzicht

Internet en mobiele technologie hebben in 
enkele jaren tijd een niet meer weg te denken 
plaats ingenomen in onze manier van werken, 
communiceren en zaken doen. Maar de consument 
is kritischer geworden: het geduld is beperkt, 
fouten worden niet getolereerd.

Zo weten we inmiddels dat een website die niet 
binnen drie seconden geladen wordt, direct wordt 
weggeklikt. Een webshop die niet vlekkeloos werkt, 
wordt gemeden, een trage app wordt niet meer 
gebruikt.

spriteCloud is gespecialiseerd in het testen van 
websites en web based applicaties in verschillende 
disciplines. De bijzondere expertise van spriteCloud 
richt zich met name op de volgende terreinen:

• Functioneel testen

• Performance en load testing

• Test automatisering

• Monitoring

Functioneel testen

Een goed ogende website maakt nog geen 
goed werkende website. En het is niet gezegd 
dat een goedwerkende website op elke browser 
probleemloos draait. spriteCloud is gespecialiseerd 
in het functioneel testen van alle aspecten van 
websites vanuit alle gangbare besturingssystemen 
op pc, tablet en telefoon. Daartoe heeft spriteCloud 
een eigen testlab in huis, inclusief alle benodigde 
softwarelicenties.

spriteCloud werkt voor het functioneel testen 
met in de praktijk beproefde methodes, daarbij 
gebruik makend van AGILE-methodiek en BDD 
(BehaviourDriven Development).

Performance en load testing

Performance testing is gericht op het meten van 
de prestaties van de website of applicatie onder 
belasting. Daarbij zijn performance testen van 
belang om systeemkwalifi caties als schaalbaarheid 
en betrouwbaarheid in kaart te brengen. Load 
testing toetst gericht de stabiliteit, het reactie-
vermogen ende prestaties van een systeem onder 
toenemende werkdruk. Waarbij gekeken kan 
worden hoe een systeem zich houdt onder normale 
omstandigheden maar ook bij piekbelasting. 
Op deze manier kan spriteCloud zwakke plekken 
in het systeem, ook voor toekomstige situaties, op 
voorhand detecteren. 
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Test automatisering

Het handmatig testen van de functionaliteit van 
websites en applicaties is een tijdrovend – en 
kostbaar- proces, zeker voor dynamische websites 
als webshops of betalingsmodules. Het aantal 
in te voeren mogelijkheden is namelijk haast 
eindeloos en elke aanpassing in de gebruikte 
software, hoe klein ook, kan in al die confi guraties 
nieuwe confl icten opleveren. Test automatisering 
houdt in dat op basis van een selectie van cruciale 
eigenschappen software wordt geschreven dat 
de functionaliteit test aan de hand van controles, 
randvoorwaarden en vergelijking van werkelijke 
en verwachte uitkomsten. spriteCloud’s verregaande 
expertise op het gebied van test automatisering blijkt 
uit een eigen solution gebaseerd op open source 
platforms Selenium en Cucumber. 

Monitoring

Met WebAssurance tilt spriteCloud het monitoren 
van websites naar een hoger plan. Door in web-
browsers gebruikers te simuleren, test WebAssurance 
voortdurend de functionaliteiten van een website 
zoals  de ‘winkelwagen’, de login, het betaalproces 
of contact formulieren. Alleen zo kan met zekerheid 
worden vastgesteld of een website naar behoren 
functioneert. spriteCloud combineert hiervoor twee 
eigen solutions: één voor testautomatisering en één 
voor performancetests. Dat maakt WebAssurance 
uniek: het checkt het functioneren van de website in 
plaats van de bereikbaarheid van componenten als 
webserver of database zoals dat bij conventionele 
monitoringsystemen het geval is. 

spriteCloud Customer Portal

spriteCloud werkt niet alleen effectief, maar 
ook transparant. Klanten kunnen daarom vanaf 
elke gewenste locatie, 24 uur per dag via de 
Customer Portal vrijwel alle acties die spriteCloud 
uitvoert volgen en de resultaten raadplegen. De 
functionaliteit van deze service is vergelijkbaar met 
de wijze waarop Gmail email afl evert via het web 
aan Google-gebruikers.

Over ons

spriteCloud is in 2009 opgericht en levert inno-
vatieve oplossingen voor het testen van web based 
software. Het bedrijf is gevestigd in Nederland en 
wereldwijd actief.

spriteCloud kan bogen op meer dan 30 jaar inter-
nationale, relevante ervaring. De oprichters zijn 
afkomstig van Joost, de mondiale IPTV service 
van de oprichters van Skype.

Vragen

Voor nadere informatie of maatwerkoplossingen 
kunt u contact met ons opnemen op 071-30 20 400


