Handleiding Gazelle
Peridos

Gazelle is een test management systeem. In Gazelle wo rden testscenario’s opgesteld
door het CLBPS. Voor deze scenario’s kan de deelnemer (leverancier) een bericht
opstellen en deze testen/valideren in EVSClient valideren. De validatie uit EVSClient
kan de deelnemer (leverancier) vervolgens opvoeren als bewij s dat hij het testscenario
goed heeft doorlopen.
In deze korte handleiding kunt u stapsgewijs teruglezen hoe u aan de testen deelneemt
tijdens de hier voor bedoelde events.
-

Log in via https://peridos.interoplab.eu
U dient nu eerst in te loggen met uw account:

-

Klik op de volgende pagina op ‘Test Manager’

-

U komt nu op het startscherm van het actieve event.
Druk op de ‘Play’ knop (“CAT”) om de testen te zien waar u voor in aanmerking
komt.

-

U ziet hier een lijst van testen waaraan u mee kan doen. NB. Een deelnemer kan
meedoen aan testen van verschillende profielen, in de lijst worden dit per
profiel aangegeven. In de onderstaande afbeelding is één systeem te zien dat in
aanmerking komt voor testen horend bij twee verschillende profielen.

-

Om een test te starten drukt u op het groene ‘plus’ te ken achter de test die u
wilt gaan uitvoeren
Druk nu op de ‘play’ knop om de test wilt starten.

-

Er is nu een instantie van de test gestart waar u deelneemt.
Lees de test door, vervolgens scrolt u door naar onder, eerst ziet u het
interactiediagram met de uit te voeren stappen als overzicht (vak: “Test
Participants”), vervolgens komt u uit bij de werkelijk uit te voeren stappen (vak:
“Test Instance Steps”, zie afbeelding hieronder).

-

Bij het merendeel van de door u te nemen stappen zal gevraagd worden om
bewijsvoering in de vorm van een screenshot, logging , uitleg of het toevoegen
van een validatie resultaat. Dit kunt u op de volgende manieren opvoeren. Het
groene plusje bij een stap dient om commentaar aan de stap toe te voegen. Het
‘plusje met wereldbolletje’ dient gebruikt te worden om een weblink op te
voeren van een validatie uit EVSClient (EVSClient handleiding is beschreven hoe
u de uitgevoerde validatie terug kunt vinden en beschikbaar kan stellen voor
deling in Gazelle). Aan de hand van deze validatie kan het CLBPS nagaan of de
stap goed is doorlopen.

-

-

U kunt daarnaast eventueel nog bestanden zoals screenshots toevoegen per
stap met de grote blauwe knop naast het plusje en het wereldbolletje (let op ,
gebruik niet de grote blauwe knop in het vak: “Files”.
Wanneer u een stap heeft uitgevoerd kunt u deze afvinken door op het vinkje te
klikken, wanneer u een stap overslaat of niet kunt uitvoeren kunt u op de
dubbele pijltjes (overslaan) klikken of op het kruisje (niet uitgevoerd) klikken.
Wanneer u klikt op het vinkje, kruisje of pijltjes klikt, veranderd deze van kleur.
NB: voeg altijd commentaar toe wanneer u een stap overslaat of niet uitvoert
om de reden hiervan aan te geven.

-

Wanneer u als deelnemer de laatste stap van de test uitvoert kunt u de test
vervolgens aanbieden aan een Monitor (CLBPS) . Een test klaarzetten voor een
Monitor doet u door de status van de test te veranderen naar ‘To be verified’

-

De test verschijnt nu op de werklijst van de Monitor . De Monitor (CLBPS) zal de
test vervolgens doornemen en de door u opgevoerde informatie toetsen.
U kunt terugkeren naar uw werklijst door weer op de ‘Play’ (“CAT”) knop rechts
bovenin het scherm te drukken.

-

-

U zult in deze lijst achter de testen de instantienummers zien van al de testen
die u heeft gestart. Door op een nummer te klikken komt u weer in de test.
Hieronder zie je een voorbeeld: test nummer 10 staat op “W” (“Waiting to be
verivied”).

-

Houd de komende dagen deze lijs t in de gaten. Wanneer monitor van CLBPS de
test heeft nagekeken zal de test op “V” (V erified), “P” (Partially verified) of “F”
(“Failed”) staan. Hieronder staat een beschrijving van de statussen:
o Verified: de test is goedgekeurd. De test kan niet meer aangepast
worden.
o Partly verified: de test is deels gelukt. Je kan de test aanpassen en
opnieuw op “To be verified” zetten om nogmaals te laten keuren door de
monitor.
o Failed: de test is mislukt. De tekst kan niet meer aangepast worden.
Herhaal bovenstaande handleiding om een nieuwe test te doorlopen en
aan te bieden aan de monitor.

