
TesT Team Leader
Budapest, 2017. októBer 18-19.

2 napos szakmai Tréning

Certified

project & people Management

1. projektmenedzsment – tesztmenedzsment
 a tesztelés technikai és szervezeti keretei  tesztkörnyezet kialakítása 
 teszt stratégiák, tervek & újratervezés  projekt fázisok felépítése & erőfor-

rások allokálása  a tesztfolyamat ellenőrzése, a tesztelési feladatok végrehaj-
tásának felügyelete, levezénylése  dokumentálás, riportolás, hibajavítás

2. people Management
 a tesztelési vezető, mint menedzser – ttL ismérvei  saját vezetési stílus 

megtalálása, kialakítása  teszt csapat felépítése, koordinálása, menedzselé-
se, motiválása, teljesítményének értékelése  kapcsolat és kommunikáció a fej-
lesztőkkel és az üzleti oldallal  outsourcolt erőforrás kezelése, koordinálása

3. soft skill tréning
 Vezetési ismeretek, stílusok  kommunikáció, tárgyalástechnika  konflik-

tuskezelés, problémamegoldás, stresszkezelés

www.iir-hungary.huwww.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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TesT teaM Leader

Szakmai ismeretek dióhéjban
900  aLapfogaLmak
 A tesztmenedzser feladatai
 Tesztelés a projektben
 Szoftverminőség és tesztelés
 Tesztelési alapelvek, a tesztelés gazdaságtana
 A tesztelés mérése
 Tesztfolyamat-javítás
 Agilis tesztelés
eLőadó: dr. kovács aTTiLa, egyeteMi doCens, 

eLte ik; Measureit kft.

1040  kávéSzüneT

Tesztmenedzsment – 
Projektmenedzsment

1100  a TeszTeLés Technikai és 
szervezeTi kereTei
 A tesztelési folyamat helye a szoftver életciklusában, 

a fejlesztési folyamatban – Mikor érdemes bevonni 
a tesztelést, hol fog bekapcsolódni a folyamatba?

 A megfelelő tesztelői szervezet felépítése - Hogy 
integrálódjanak a tesztelők a szervezetbe? 

 A tesztelés infrastrukturális kérdései 
 Teszt környezet meghatározása, kialakítása 
 A tesztelés szakaszai
 Tesztelési szintek (tesztfázisok)
 A teszt környezet és tesztelést támogató eszközök, 

teszt automatizálás 
 Agilis tesztelés
 A tesztelési folyamat visszamérése, továbbfejlesz-

tése
eLőadó: kasper zsoLT, it teszteLési Csoport-

Vezető, raiffeisen Bank zrt.

1220  ebédSzüneT

1320  TeszTeLési sTraTégia,  
foLyamaTdefiníciók, TeszTeLési 
projekTTerv készíTése
 Miért van szükségünk küldetésre és stratégiára?
 Stratégia kialakításának szempontjai – A stratégia 

vetülete, célja, szintje, kialakításának szereplői
 üzleti szempontok figyelembe vétele
 Hogyan döntsük el, hogy milyen tesztelési stratégiát 

alakítsunk ki, illetve alkalmazzunk?
 Határozzuk meg a tesztelés céljait, technikáit, sza-

bályait!
 Teszt tervezési technikák – Milyen szempontok alap-

ján, hogyan kell a tesztelési tervet elkészíteni? 
 Mire kell odafigyelni a tesztelési terv, illetve a teszt 

protokollok elkészítésekor? 

 kiket, hány főt érdemes bevonni a tesztelési terv 
készítésébe? 

 Hogyan vonjuk be a fejlesztés egyéb résztvevőit  
a tesztelési terv elkészítésébe és érvényesíté- 
sébe? 

 Tesztesetek specifikálása, tesztadat specifikálás
eLőadó: kocsis miháLy, testpooL Csoport- 

Vezető és testManager, t-systeMs zrt.

1500  dokumenTáLás, 
riporToLás, hibajavíTás
 Hogyan kell dokumentálni, hogy az auditon megbíz-

hatóan átmenjen a tesztelési folyamat? 
 Teszt projekt jelentés, teszt riport készítése – Mikor, 

hogyan, mit érdemes riportolni? 
 Milyen típusú riportokat érdemes készíteni, mi lehet 

hasznos a menedzsmentnek?
 Milyen a jó riport? Milyen információkat érdemes 

gyűjteni a fejlesztés és a tesztelés során az effektív 
riportolás érdekében?

 Mit tartalmazzon a teszt előrehaladási jegyző-
könyv? 

 Riportoló eszközök, megoldások, riportolási tech-
nikák

 Hibakezelési praktikák
eLőadó: szabó ákos, nforMatikai igazgató, 

MetLife europe d.a.C. Magyarországi fiókteLepe

1600  kávéSzüneT

1620  szofTverTeszTeLés  
projekTmenedzsmenT  
aLapokon
 Módszertanok
 Agilis, v-modell és vízesés modell szerinti megkö-

zelítések
 A követelmények
 Teszt stratégia meghatározása és implementálása
 Automata vagy manuális? Teszt stratégia felépítése
 A tesztelők eszköztára
 Teszt eszközök – „Jó munkához jó szerszám kell!”
 erőforrások szervezése, allokálása
 virtuális teszt csapat
 Földrajzilag szétszórt teszt csapat kezelése
 Tesztfolyamatok levezetése és felügyelete
 Mérések a tesztelés során
 Mit éri nem mérni és mit nem
 Rizikó és probléma kezelés
 Tanulságok levonása
 Tanuljunk a hibáinkból
eLőadók: aLberT hajnaLka, teChniCaL prograM 

Manager, ge heaLthCare 

csincsák árpád, teszt Vezető, ge heaLthCare

1740  Az elSő nAp vége
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900  a TeszTeLési vezeTő  
minT menedzser
 Mit jelent az, hogy Test Manager?

 Mit jelent vezetőnek lenni
 Milyen feladatai vannak?
 ki a jó Test Manager?

 Tulajdonságai  Feladatai  Felelősségi kör  
 következmények kezelése  kommunikáció

 Milyen vezető stílusok vannak?
 Mikor melyik stílust használjuk?  Hogyan 
alakítsuk ki a szabályokat?  Hogyan motivál-
junk?  Hogyan osszuk ki a feladatokat?  Ho-
gyan fogadtassuk el magunkat a csapattal?

 Teszt csapat képviselete
 Mikor mondjunk nemet a külső kérések-
nek?  Hogyan álljunk ki és támogassuk a csapatot 
más szervezetekkel szemben / mellett?  Hogyan 
fogadjunk be egy feladatot?  Hogyan határozzuk 
meg a rendelkezésre álló erőforrást a feladatokhoz?

TeszT csapaT feLépíTése,  
koordináLása, menedzseLése, 
moTiváLása
 Hogyan építsünk csapatot?

 Mire kell odafigyelni?  Milyen feladatokat 
és opciókat kell végig gondolni?  Milyen em-
berek kellenek?

 emberek felvétele
 Milyen emberek kellenek a csapatba?  Ho-
gyan válogassuk ki a megfelelő embert?  Milyen 
felvételi praktikákat alkalmazzunk?  Hogyan 
integráljuk az új embereket a csapatba?  Ho-
gyan lesz egy csapatból egy jól működő csapat?

 Hogyan vezessük a csapatot?
 Motiváció kezelése   v isszajelzés 
adása  Alulmotiváltak kezelése  érté-
kelés  elbocsátás

 Hogyan vezessünk több csapatot?
 Mire kell odafigyelni?  Milyen felelőségi köre 
van a Teszt Managernek?  értékelés és motiválás

eLőadó: szenfner jános, head of Qa, 

doCLer hoLding ssC

1110  kávéSzüneT

1130  ouTsourcoLT erőforrás 
kezeLése, koordináLása
 Mikor érdemes külső tesztelő(ke)t igénybe venni?
 Hogyan lehet eredményesen irányítani a közvetlenül 

nem hozzánk tartozó embereket?

 külső erőforrás ellenőrzése, és részükre visszajel-
zés adása 

 Hogyan zárjuk le a közös munkát?
 Hogyan használjuk fel az outsourcolt tesztelők által 

előállított anyagot?
 Mire lehet még jó, mire lehet még használni a külsős 

partnert?
eLőadó: bánki orsoLya, QuaLity ManageMent 

Csoport Vezető, Magyar teLekoM nyrt.

1230  ebédSzüneT

Soft skill tréning
1330  közben kávéSzüneT

vezeTési ismereTek,  
sTíLusok
 korszerű vezetési elméletek dióhéjban
 Saját vezetési stílus beazonosítása
 Motiválás és vezetés

kommunikációs sTíLusok  
és haTékonyság
 A megértés gátjai
 beszéljünk egy nyelven!
 Hogyan igazítsa kommunikációját a helyzethez?
 A verbális és nonverbális csatornák a kommuniká-

cióban

TárgyaLásTechnika
 Információgazdálkodás
 A kérdezés technikái – hogyan és mikor kérdezzek 

és hallgassak?
 nyertes-nyertes játszmák

konfLikTuskezeLés, probLéma-
megoLdás, sTresszkezeLés
 konfliktusok és kezelésük a munkahelyen
 Az agresszív, asszertív és passzív viselkedés 
 A problémamegoldó gondolkodás, mint a konflik-

tuskezelés egyik módszere
 Stressz és coping stratégiák
tréner: sipeki irén, Mestertanár és Vezető 

tréner, Bgf kVik

1730  A kuRzuS vége

Tréningünk szólni kíván
elsősorban tesztelési vezetőknek, frissen kinevezett tesztelési  

csapat vezetőknek, vezető tesztelőknek, szoftvertesztelőknek,  

tesztmenedzsereknek, test architect-eknek, továbbá olyan informatikai 

szakembereknek, akik teszt csapat vezetői ambíciókkal rendelkeznek.

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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FIzEtéS, VISSzaléPéS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN Még kéRDéSE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció dr. Nagy Diána +36 70 619 0988

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RéSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RéSzVétElt ENgEDélyEzŐ/ElRENDElŐ SzEMély
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

aDMINISztRatíV kaPCSOlattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

HElyEttESítŐ SzEMély3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. RéSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RéSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

SzÁMlÁzÁSI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

RéSzVétElI Díj 2017. SzEPtEMBER 1-Ig kEDVEzMéNy 2017. SzEPtEMBER 2-tÓl

test team leader 219.000,- 30.000,- 249.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOPORtOS kEDVEzMéNy
 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        

 Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.                              
 4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu

XT7001

Test Team Leader
Budapest, október 18-19.
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jelentkezés elküldése
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