
A megoldás a Testify. 

A Testify egy funkcionális tesztautomatizáló alkalmazás, 
melynek használatával a üzleti elemzők és tesztelő szakemberek önállóan, 
minimális betanulás után tudják elkészíteni a webes, mobilos (Android, iOS, emulátorok), 
illetve Windows-os alkalmazások tesztjeit és követni azok folyamatait, valamint megosztani 
az eredményeit, akár a Testify-ban, akár más Test Management rendszereken belül: Jira, Spira, TFS.

Miért jó a tesztautomatizálás? A Testify előnyei

Gyorsabb visszajelzés

Nagyobb teszt lefedettség

Újrahasznosítható tesztek

Hatékonyabb erőforráskihasználás

Hibák korai detektálása

Tesztelési hatékonyság növekedés

Szo� verminőség javulása

Rövidebb piacra jutási idő

Idő és pénz megtakarítás

• Egyszerű teszt létrehozás/
    szerkesztés

• Üzleti szakembereknek kialakított
    felület

• Gyors telepíthetőség

• Alacsony indulási költség

• Kedvező tanulási görbe

• Kollaboratív munka támogatása

• Felhasználói élményre optimalizálva

• Önállóan is lefedi a
    tesztautomatizáció folyamatát

TESTIFY.MORTOFF.HU1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 
I. torony 3. emelet (Gateway Offi  ce Park) sales@mortoff .hu

+36 1 319 55 11

TESTIFY - TESZTAUTOMATIZÁLÁS 
EGYSZERŰEN!
Szeretné élvezni az automatizált
tesztelés előnyeit?

Erőforráshiánnyal küszködik, de
gyors megoldást szeretne?

Nincs IT szaktudása, hogy saját
rendszert fejlesszen?
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2002 550+ 70+ 180 7+ 3
alapítás éve projekt elégedett ügyfél munkatárs millió EUR 2018-ban iroda

Mortoff  számokban

Rólunk

A Mortoff  K� . 2002 óta nyújt IT szolgáltatásokat nagyvállalatoknak. A cég tevékenysége a tanácsadástól 

a fejlesztésen és tesztelésen keresztül a teljes projektmenedzsmentig, az üzleti kérdésektől az informatikai 

válaszokig terjed. Az elmúlt több, mint másfél évtized alatt a Mortoff  mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy 

ügyfeleit klasszikus IT szolgáltatások mellett innovatív termékekkel is támogassa. Ennek a törekvésnek köszön-

hetően olyan egyedi megoldásokkal jelent meg a piacon, melyek nagyvállalatok digitális átalakulását segítik.

Kompetenciáink

Szakembereink számos területen bizonyították szakmai rátermettségüket, ennek köszönhetően olyan hozzáértő 

munkatársat vagy csapatot tudunk biztosítani ügyfeleink számára, mely a siker zálogának biztosítékául szolgál,

és egyben a hosszútávú együttműködés alapja lehet. Kompetenciáinkat - elsősorban technológiai besorolás 

szempontjából – alapvetően négy nagy kategóriába sorolhatjuk:

FEJLESZTÉS

• Backend

• Frontend

• Beágyazott

TESZTELÉS

• Tesztelési erőforrás

• Tesztautomatizálás

• Tesztmenedzsment

TANÁCSADÁS

• Projekt-

menedzsment

• Általános tanácsadás

ÜZLETI 
INTELLIGENCIA

• Big Data

• Vizualizáció

• Adattárház


