
                      

                                                            

ZAMÓWIENIE

Liczba godzin: 1h

Adres aplikacji do testowania: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Jakie testy zostały przeprowadzone?
● Testy funkcjonalne
● Testy użyteczności z użytkownikiem

 
Komentarz zamawiającego: “Proszę o przetestowanie aplikacji w najnowszej 
wersji Mozilli Firefox“
 
Miejsce dostarczenia raportu: “przykladowy@mail.pl“
 

ZAŁOŻENIA DO TESTÓW:

Imię testera: Olek

Data i godzina wykonania testów: 08.03.2016 od 11:00 do 12:00

Środowisko: Windows 8.1 64-bit, Mozilla Firefox 44.0.2

Podsumowanie użytych narzędzi: ScreenSHU - zrzuty ekranu
 

Dane kontaktowe:
e-mail: bugster  @te  sterzy.pl
telefon: +48 533 315 222
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WNIOSKI

OCENA: Aplikacja działa bez większych zarzutów. Jest czytelna, prosta w 
nawigacji oraz przyjazna dla użytkownika. Zastosowane są przejrzyste kolory i 
odpowiednie kontrasty. Poprawy wymaga „zgłaszanie opinii”. Pojawiają się też 
niewielkie defekty, których może być więcej przy głębszej analizie.

 

ELEMENTY APLIKACJI PODDANE TESTOM:

Nawigacja strony - DZIAŁA (z drobnym defektem).
Wyszukiwarka i filtr - DZIAŁA (z istotnymi defektami).
Zgłaszanie opinii (pomoc) - DZIAŁA (z poważnym defektem).

DEFEKTY:

ID - 01 -

Po kliknięciu na stronie głównej w zakładkę "Punkty informacyjne" nawiguje na 
odpowiednią stronę, aczkolwiek nie zostaje podświetlona odpowiednia zakładka.

Oczekiwane działanie: Podświetlenie elementu "Punkty informacyjne", tak jak to 
działa w reszcie zakładek.
(Zrzut ekranu przedstawia stan PO kliknięciu w tę zakładkę.)

Waga: Trywialny.
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ID - 02 -

Na ekranie z wynikami wyszukiwania podczas przejścia na co najmniej 3-cyfrowy
numer strony pojawia się problem z wyświetlaniem numeru nawigacyjnego stron
wyszukiwania. Numery zlewają się (patrz zrzut ekranu poniżej).

Oczekiwane działanie: Poprawnie i czytelnie wyświetlone numery.

Waga: Mało ważny.

ID - 03 -

Na ekranie z wynikami wyszukiwania można przejść (poprzez edycję adresu) na 
stronę wykraczającą poza zakres znalezionych stron.

Oczekiwanie działanie: Komunikat o braku możliwości przejścia na podany adres 
lub przekierowanie na najniższy/najwyższy numer strony.

Waga: Mało ważny.
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ID - 04 -

Podczas wyszukania długiego ciągu strona z wynikiem wyszukiwania się 
rozjeżdża.

Oczekiwane działanie: Wyszukiwany tekst wraz z wykroczeniem poza okno 
wyszukiwania zwija się, aby poprawnie wyświetlić stronę.

Waga: Mało ważny.

ID - 05 -

Po wyszukaniu treści zawierającej więcej niż jedną spację przed, pomiędzy lub 
też po wprowadzonej wartości wyszukiwarka informuje o błędzie.

Oczekiwane działanie: Wyszukiwarka przycina niepotrzebne spacje i wyszukuje 
poprawne wartości.

Waga: Poważny.
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ID - 06 -

W oknie wybierania zakresu daty do przefiltrowania pole "Zamknij X" znacząco 
nachodzi na pole "Kolejny".

Oczekiwane działanie: Przyciski nie zasłaniają się wzajemnie i pozwalają na 
swobodną nawigację.

Waga: Mało ważny.
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ID - 07 - 

Jeżeli raz wypełnimy błędnie formularz zgłaszania opinii (pomoc) blokuje nam to 
możliwość wysłania formularzu, nawet, jeżeli wpiszemy poprawne dane.

Oczekiwane działanie: Po poprawieniu błędnie wprowadzonych danych powinno 
dać się wysłać wiadomość.
(Zrzut ekranu pokazuje stan po wprowadzeniu błędnych danych i kliknięciu 
"Wyślij", następnie po zmianie na poprawne dane oraz kliknięciu "Wyślij")

Waga: Krytyczny!

SUGESTIE:

1. Filtry wiadomości posiadają moduł wybierania zakresu daty. Moduł ten 
pozwala na wyszukanie wiadomości z przyszłości (z przyszłą datą), co wydaje się
być nielogiczne. Sugeruję zablokowanie możliwości wyszukania z przyszłą datą.
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PODSUMOWANIE

W dalszych testach dodatkowej uwagi wymaga:

Kontynuacja testowania wyszukiwarki.
Elementy stopki.
Filtry występujące na reszcie stron.
Elementy podstrony "O funduszach".
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