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Tester k vašim službám: 
WebWalker

WebWalker je nástroj určený pro automatizova-
né testování webových aplikací, který simuluje 
chování uživatele.

Automatizace funkčního testování tak výrazně 
sníží náklady na testování a zároveň zajistí 
požadovanou kvalitu a spolehlivost vaší aplikace.

Automatické testy průběžně vylepšují systémy 
mnoha našich zákazníků.

Jednoduchý, pružný a opakovatelný způsob 
provádění automatických testů vám umožní 
efektivněji využít vaše kvalifikované pracovníky.



Co WebWalker  
otestuje 

WebWalker je schopen pravidelně a plně au-
tomatizovaně otestovat libovolné webové 
aplikace. 

Příklady testů různých typů aplikací:

•  eShop
  Načtení celé stránky s produkty, čas potřebný 

na zobrazení detailu produktu apod.

•  Prodejní a rezervační systémy
  Konzistence ceny v různých krocích rezervace, 

doba přechodu mezi jednotlivými kroky rezerva-
ce, rychlost načítání stránek apod.

•  Aplikace a systémy dostupné za heslem
  Počet selhání přihlášení do systému, důvod  

selhání přihlášení apod.

•  Aktivace služeb systému
 Úspěšnost aktivace profilu, změny profilu apod.

•  Nové verze patche aplikací, u kterých probíhá 
kontinuální vývoj.



Jaké hlavní výhody  
WebWalker přináší

Zrychlení vývoje a snížení nákladů
WebWalker snižuje náklady na jednotlivé testery  
a výrazně zvyšuje rychlost testování.

Ověření správnosti klíčových údajů
Simulací práce uživatele lze jednoduše ověřit, zda 
jsou údaje zobrazené zákazníkům správné na růz-
ných místech aplikace.

Předcházení obchodních ztrát
Schopnost vyhodnotit souvislosti mezi údaji zob-
razenými na různých místech systému umožňuje 
předcházet obchodním ztrátám.

Zvýšení kvality a spolehlivosti služby
Opakované sledování dostupnosti a doby odezvy  
snižuje riziko výpadku aplikace.

Spolupráce s manažerem kvality
Automatické testy webových aplikací podporuje   
proces kontroly Q/A manažerem.



O společnosti  
AARON GROUP

Specializujeme se na dodávky komplexních 
řešení v oblasti e-Commerce.  
Pro naše zákazníky jsme strategickým partne-
rem dodávajícím řešení, která zvyšují produktivitu  
a efektivitu, snižují náklady a posilují konkurence-
schopnost. Kvalitu naší práce garantuje zavedená 
politika integrovaného řízení společnosti podle 
norem ISO 9001, 14001, 18001, 20000 a 27001.

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími český-
mi, evropskými i světovými firmami. Stojí za 
námi mezinárodní projekty a řešení, která fungují 
ve více než 35 zemích.

Mezi naše dlouholeté partnery patří České aero- 
linie, Amadeus, Letuška, Vodafone, SITA, ERV  
Evropská pojišťovna, Asiana, ČSOB, BlueStyle, 
SmartWings, České dráhy, Altron, ČD Cargo, Sky 
Team, Phoenix-Zeppelin, Vegatour, Čedok, Fischer 
a desítky dalších.

www.aarongroup.cz



Opakovaná testování zabírají v rozpočtech větší 
a větší položky, ale přesto se běžně stává, že ně-
které části aplikace přestanou fungovat.

Automatické spouštění testů s následným vyhod-
nocením a zobrazením výsledků umožní efektiv-
nější práci vašich zaměstnanců, větší kontrolu 
nad provozovanou aplikací i větší spokojenost 
a loajalitu zákazníků.

WebWalker vám ušetří nejen starosti s kvali-
tou, ale i několik testerů na plný úvazek.
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i starosti  
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Výsledky vidíte  
na první pohled

WebWalker nabízí pokročilé nástroje pro vi-
zualizaci získaných výsledků pro podporu 
rozhodování.

Veškeré výsledky automatických testů lze zobrazit 
formou přehledů, tabulek a grafů. Tyto reporty lze 
následně exportovat do běžně používaných for-
mátů (HTML, PDF, DOCX, XLSX nebo CSV).

Pro operativní sledování a hlášení chyb je v době 
identifikace nedostatku v aplikaci možné uložit  
i snímek celé obrazovky. WebWalker tak význam-
ně napomáhá zjednodušit komunikaci a rych-
lost oprav i při chybových stavech aplikací.


