
CHI PHÍ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ
Cung cấp đội ngũ chuyên gia 
giàu kinh nghiệm với chi phí 
nhân sự hợp lý.

     Công ty vốn đầu tư 100% từ 
     Nhật Bản với đội ngũ chuyên 
     gia kiểm thử đạt quy mô hơn 
     100 người.

Kiểm thử Website - Hệ thống 
nghiệp vụ - Ứng dụng điện thoại 

thông minh

Thực hiện Kiểm thử một cách 
nhất quán trên website, hệ 
thống nghiệp vụ nội bộ, ứng 
dụng điện thoại thông minh.

Có khả năng thực hiện kiểm thử 
trên trình duyệt ngay trong các 
giai đoạn cập nhật phiên bản.

Sử dụng thành thạo các công 
cụ kiểm thử tự động như 
Selelium, JMeter, Robotium, UI 
Automation, Calabash… Nhờ 
các công cụ này, lỗi (bug) được 
phát hiện sớm hơn, tiết kiệm 
thời gian và chi phí cho toàn 
đội ngũ CNTT.

Kiểm thử Trình duyệt Kiểm thử Tự động

Bảo mật

Dịch vụ kiểm thử sử dụng 
OAWASP ZAP cung cấp bởi 
OWASP.

Cung cấp dịch vụ sử dụng sản 
phẩm từ các công ty uy tín trong 
lĩnh vực. 

Tiến hành kiểm thử vượt giới 
hạn chịu đựng (Stress Test) 
bằng việc sử dụng các công cụ 
như Apache Jmeter. 

Bản quyền Kiểm thử Giới hạn
độ ổn định hệ thống

G i ả i  p h á p  K i ể m  t h ử  P h ầ n  m ề m

     Có trên 50 thành viên đạt chứng 
     chỉ ISTQB về Kiểm thử phần mềm.
     Khả năng giao tiếp tốt với 2 ngôn 
     ngữ Tiếng Nhật và Tiếng Anh.
     30% có kinh nghiệm làm việc tại 
     nước ngoài.

-

Dịch vụ Kiểm thử Phần mềm

Từ năm 2010, CO-WELL Asia đã sớm xây dựng đội ngũ Kỹ sư Kiểm thử chất lượng cao, kinh nghiệm được tích lũy 
trong quá trình làm việc cùng các kỹ sư chuyên nghiệp của Nhật Bản và Việt Nam. Đến nay, chúng tôi đã sở hữu 
một đội ngũ Kỹ sư Kiểm thử đông đảo, thành thạo các loại kỹ thuật Kiểm thử và có hiểu biết nghiệp vụ sâu sắc. 

BẠN CHƯA CÓ ĐỘI NGŨ KỸ SƯ KIỂM THỬ
PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP?

Đừng tuyển nhân sự, hãy sử dụng dịch vụ của CO-WELL Asia!



Q u y  t r ì n h  k i ể m  t h ử

    

    Phù hợp với các dự án dài hạn, đặc biệt là dự 
    án chia nhỏ thành nhiều giai đoạn (phase). 
    Đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đảm bảo 
    tiến độ công việc trong thời gian hợp lý với chi phí 
    cạnh tranh.

    Tối ưu hóa chi phí và thời gian với việc linh hoạt 
    địa điểm làm việc. Các kỹ sư kiểm thử sẵn sàng 
    đáp ứng nhu cầu kiểm thử từ xa hoặc on-site tại 
    văn phòng của khách hàng.
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CÔNG CỤ QUẢN LÝ - TẠO TEST CASE TỰ ĐỘNG 
DO CO-WELL ASIA PHÁT TRIỂN

D ị c h  v ụ  K i ể m  t h ử  c ủ a  C O - W E L L  A S I A
Cách thức hợp tác đa dạng: Cung cấp Trọn gói dịch vụ hoặc Cung cấp Chuyên gia.
Đặc biệt, mô hình Cung cấp Chuyên Gia có những lợi thế sau:

Khách hàng 

OneQ là hệ thống trích xuất - tạo - quản lý test case
tự động do chính đội ngũ Kỹ sư Kiểm thử và Kỹ sư lập
trình của CO-WELL ASIA tự phát triển.

Chúng tôi tự phát triển các công cụ 
quản lý,  tạo test case tự động nhằm 

tiết kiệm thời gian và công số của kỹ sư, 
từ đó tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Ứng dụng thành thạo các công cụ test 
như Selelium, JMeter, Robotium, UI 

Automation, Calabash…

Luôn quản lý và theo dõi quá trình 
kiểm thử một cách có hệ thống 

thông qua các công cụ có sẵn và 
công cụ tự phát triển.

Phân tích, quản lý 
tài liệu đặc tả

Quản trị dự án: Định nghĩa
yêu cầu, tài liệu đặc tả

www.co-well.vn(+84) 24 6297 3538 sales@co-well.vn
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