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Opdracht
Gezien Done! zijn online platform-componenten modulair als SaaS oplossingen
aanbiedt, hebben wijzigingen aan deze componenten een grote impact. Om dit risico in
te perken moeten we overschakelen naar een test-driven development approach voor
de mobiele (web-)app componenten. De opdracht bestaat uit onderzoek, selectie en
implementatie van een test framework.
Gebruikte technologie: PHP, CSS, JS, Firebase, Angular, Ionic, Android, iOS, MySQL

Extra Info
Done! helpt bedrijven met het bouwen, ontwikkelen en laten groeien van digitale
platformen. Naast advies, bieden we een SaaS suite aan van modulaire componenten
die op maat kunnen worden aangepast voor onze klanten. Zo helpen we hen om erg
snel en efficiënt een digitaal platform te lanceren als mobiele (web-)app.
Onze expertise is opgebouwd door jaren ervaring in het bouwen en uitbaten van
Kluster. Kluster is een snelgroeiend platform dat toelaat te werken in de zogenaamde
'deeleconomie'. Dit is een wettelijk kader dat particulieren toelaat om onbelast te werken
voor andere particulieren. Zo kan iedereen jaarlijks tot €6.340 onbelast bijverdienen en
onbeperkt diensten aankopen van andere burgers. Op deze manier maken we het
mogelijk om wekelijks je gras te laten maaien, kamers te laten schilderen je huisdieren
te laten verzorgen als jij even wat minder tijd hebt.

Omgeving
Web: CSS, Javascript, PHP, Angular, ..., Mobile: Android, iOS, Windows, ..., Software
testing, ITIL, Projectmanagement, CRM, Information Management

Randvoorwaarden

Onderzoeksthema
Selectie en implementatie van een unit-test framework op bestaande codebase
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