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Minusta on hienoa maksaa testipäällikön managerointityöstä 9000 € kuukaudessa.

Laadunvarmistuksen auditointi on juuri se mitä tarvitsen. Taskurahoista se 10 000 € irtoaa.

Testisuunnitelmalla ne bugit löydetään. Ostetaan konsultti suunnittelemaan 3 kuukaudeksi.

Alihankinta on ihanan kallista ja tykkään konsulttien jaarittelusta. Testausstrategian ja 
laadunvarmistusprosessin hierominen ovat lempipuuhaani.

Haluan todellisia tuloksia, joista on apua devaajilleni nyt heti. Haluan, että liiketoimintani 
vaarantavia bugeja löytyy mahdollisimman paljon mahdollisimman aikaisin.
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1.
2.
3.

BUGHUNT™ -PALVELU EI HAASKAA RAHOJASI TURHUUTEEN. NOPEAT JA TÄSMÄLLISET BUGHUNT™ -PALVELU EI HAASKAA RAHOJASI TURHUUTEEN. NOPEAT JA TÄSMÄLLISET 
BUGIRAPORTIT JO ENSIMMÄISENÄ TYÖPÄIVÄNÄ AUTTAVAT TIIMIÄSI SAAMAAN BUGIRAPORTIT JO ENSIMMÄISENÄ TYÖPÄIVÄNÄ AUTTAVAT TIIMIÄSI SAAMAAN 

TUOTTEESI ISKUKUNTOON AIKAISEMMIN KUIN ARVAATKAAN.TUOTTEESI ISKUKUNTOON AIKAISEMMIN KUIN ARVAATKAAN.

1. Oletko kyllästynyt kalliisiin konsultteihin ja alihankintaan?

http://www.prove.fi


Testauksen laiminlyönti kehityksen aikana on pikavippi tuotteesi laadulla ja korko on kova. Lopussa kiire ja 
kustannuspaine leimaavat projektia. Takuukorjaukset, hätäpäivitykset ja tempoilu asiakaspalautteen kanssa syö 
paitsi aikaasi ja energiaasi, myös rahasi. Testaus kannattaa hoitaa kuntoon jo tänään!

Projektin lopussa ei tarvitse sammutella tulipaloja ja nopea palaute auttaa kehittäjiäsi 
saamaan enemmän aikaan. Bugien nappaaminen ajoissa maksaa itsensä aina takaisin.

Jo ensimmäisenä päivänä lyömme tiskiin oikean testausraportin ja tukun bugeja. 
Emme pakota sinua ostamaan täysipäiväisiä testipäälliköitä tai ylimalkaisia laatukonsultteja.

Täsmälleen. Ja juuri siksi me otamme vastuun onnistumisesta. Investoimme aikaamme liiketoimintasi 
ymmärtämiseen etukäteen, eikä sinun tarvitse huolehtia asiasta enempää. Saat heti ensimmäisestä 
päivästä alkaen hyödylliset testaustulokset käyttöösi. Jos et usko, niin kokeile! 
Annamme työllemme täyden tyytyväisyystakuun ja kannamme kaikki riskit onnistumisesta.

Sinun ei tarvitse ottaa paineita työnjohtovastuusta. Huolehdimme, että testaus 
suunnataan aina tarpeesi perusteella oikeille osa-alueille. 

Otamme tuotteesi testaukseen.
Devaustiimisi saa reaaliajassa
bugiraportit käsiteltäväksi.
Korjauspaketit voidaan ottaa
suoraan testaukseen intensiivin
aikana.

Viikon lopussa koostamme
tulokset sinulle ja johdollenne.  
Esittelemme tulokset ja  
konkreettiset toimenpide- 
ehdotukset, jotta saatte tehdä  
tuotteestanne yhä upeamman.

Ota yhteyttä Jani Haikalaan. Soita 040 505 7959 tai laita sähköpostia jani.haikala@prove.fi. 
Bughunt™ maksaa 7650 € + alv. 

Työ aloitetaan tapaamalla.
Yhdistetään liiketoimintasi
tavoitteet tekniseen haas-
teeseen, jotta työ tuottaa
todellista hyötyä.

BUGHUNTIN TAKUU:BUGHUNTIN TAKUU:
PALAUTAMME RAHASI, jos et ole tyytyväinen Guruumme. Jos homma ei toimi, niin vihellä peli poikki. PALAUTAMME RAHASI, jos et ole tyytyväinen Guruumme. Jos homma ei toimi, niin vihellä peli poikki. 

Viemme sinut lounaalle ja revitään yhdessä laskusi.Viemme sinut lounaalle ja revitään yhdessä laskusi.

PROVE KILPAILIJA

Konsultoi kalliilla rahalla laatujärjestelmistä.        X

Kirjoittelee ylimalkaisia ja pitkiä raportteja.        X 
      
Laskuttaa työn ainoastaan tunti tunnista.        X 
            
Käärii hihat ja alkaa testaamaan.        X   
          
Kertoo nopeasti missä viat ovat ja auttaa korjaamaan ne.     X   
           
Kantaa kaiken vastuun lopputuloksista ja töiden onnistumisesta.  X   
         

Vaihe 1.
TAVOITE

Vaihe 2.
TYÖ

Vaihe 3.
TULOKSET

KAUANKO Bughunt INTENSIIVI KESTÄÄ?Olemme vaikuttavia ja lisäksi tehokkaita. Tuotteesi viettää testilabrassamme viikon. Testaamme maanantaista perjantaihin ja lopuksi toimitamme tulokset sinulle ja johdollenne sopivassa muodossa. Sinun aikaasi emme työn suorittamiseen polta.

2. Vaivaako kiire ja raha-asiat?

3. Miten t€staus maksaa itsensä takaisin?

4. Testaamme HETI. Emme lässytä laadusta.

5. Mutta meidän bisnes on niin ainutlaatuinen.

6. Miten BughuntTM toimii?

7. Mistä pääset tilaamaan oman Bughuntin?

8. Miksi Prove ei höpötä laadunvarmistuksesta?

Testaustuloksista ei ole mitään 
hyötyä, jos ne eivät saa aikaan 
muutosta. Tässä varmistetaan, 
että saat testaustuloksista 
maksimaalisen hyödyn irti ja 
ettei pallo testauksesta tipahda 
jatkossakaan.

Vaihe 4.
OPTIMOINTI
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