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Projekt MANAGED TEAM to program wspierający  
Właścicieli Biznesowych, Właścicieli Produktu i menedżerów 
zarządzających procesem przygotowywania, testowania 
i wdrażania oprogramowania.

W ramach projektu:

otrzymasz wysoko 
wykwalifikowany 
zespół testerów

wspólnie z Twoją 
kadrą menedżerską 

określimy role 
i odpowiedzialność 

za jakość rozwiązania

opracujemy 
i wdrożymy proces 

testowy dostosowany 
do priorytetów 

Twojego biznesu

dobierzemy 
narzędzia automatyzujące 

testy dostosowane do 
Twojej branży

Projekt przyniesie mierzalne korzyści dla Twojej firmy:

AKCELERACJA  
PRODUKTÓW

PEŁNA  
PRZEWIDYWALNOŚĆ

MIERZALNE  
ROI

35%

czasu ucieka na budowanie zespołu, 
urlopy, zwolnienia i zarządzanie 

odejściami bez względu  
na okoliczności,  

otrzymujesz pełne pasmo  
wytwórcze w stałym budżecie

wytrenowany zespół działający  
w certyfikowanej metodyce 

pracuje nawet 3x szybciej a Ty 
wykorzystujesz  

czasu przeznaczonego na projekt

zbudowanie zespołu do nowego 
projektu trwa z reguły ok. 5 miesięcy. 

Skrócimy ten czas do

30 dni 100%

Jesteśmy jedną z 20 firm na świecie posiadających status Platynowego 
Partnera International Software Testing Qualifcation Board.

Zatrudniamy 100 profesjonalistów z certyfikatami ISTQB na poziomie 
Advanced & Foundation oraz kompetencjami trenerskimi.



Solwit S.A. 
ul. Azymutalna 11 
80-298 Gdańsk, Polska

solwit@solwit.com 
+48 58 770 34 92 
www.solwit.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasze technologie:

Języki programowania:  
C#, Java, Python, Groovy,  
Visual Basic, Lua, Perl  
 
 

Narzędzia do automatyzacji:  
Selenium webdriver, Katalon, Cucumber, 
Appium, Postman, SoapUI, Protractor,  
QTP/UFT, JMeter

Jesteśmy odpowiedzialni za cały proces testowy dla jednego  
z największych wydawców gier komputerowych. 

wprowadziliśmy 
spójny proces testowy 

dla wszystkich 
obsługiwanych projektów

zbudowaliśmy zespół 
testerów pracujących 

w zespołach scrumowych, 

dostarczamy wiarygodne 
informacje o jakości  

produktu

korzystamy z różnych 
typów testów, także 
niefunkcjonalnych

wykorzystujemy każdą 
okazję do optymalizacji 

procesu  testowego,

z własnej inicjatywy 
wdrażamy standardy oraz 

dobre praktyki

Dla jednego z największych światowych producentów  
układów scalonych dostarczamy:

Z naszym zespołem  
wykorzystasz 100% czasu na realizację projektu

samodzielny zespół 
testerski

cykliczne Informacje 
planistyczne związane  

z estymowaniem kampanii 
testowych

zakres testów do 
weryfikacji założeń 

biznesowych aplikacji

metryki wraz  
z opomiarowaniem jakości 

oprogramowania oraz 
postępów testowania

codzienną informację 
zwrotną o jakości 
oprogramowania

zautomatyzowane 
przypadki testowe wraz  

z utrzymaniem środowiska 
testowego


