KURSINFORMATION

SoapUI Pro

Teori

Praktik

C E R T I F I E R A D A N VÄ N DA R E

Testautomatisering är en förutsättning för en framgångsrik
agil teststrategi. Kursen SoapUI Pro tar dig från nybörjare till
avancerad användare på två dagar och riktar sig till dig som
arbetar som utvecklare, testare eller systemarkitekt.
SoapUI Pro är världens mest använda
verktyg för att testa SOAP- och RESTAPI:er. Under kursen kommer du att lära
dig att utnyttja verktygets fulla potential
genom att automatisera tester i form
av kraftfulla API-enhetstester. Kursen
blandar teoripass med frågor, övningar
och laborationer. Tack vare vårt samar-

Nybörjare

bete med SmartBear kommer du få unika
insikter i SoapUI Pros funktioner samt
hur SoapUI Pro passar in i SmartBears
ReadyAPI-svit. Våra lärare har djup erfarenhet av att använda verktyget och
har även kunskap om den bakomliggande
filosofin efter att ha deltagit i utvecklingsarbetet tillsammans med SmartBear.

Läs mer om kursen och anmäl dig på: cag.se/kurs/soapui-pro

KURSINFORMATION

KURSPROGR AM

TID

Kortfattat kursprogram med tider.

Dag 1: 08.30–16.00
Dag 2: 08.30–16.00

DAG 1

DAG 2

08.30

Registrering och kaffe

08.30

Validating Responses with
Assertions

Stockholm

09.00

Introduktion
10.15

Data-Driven Testing

KO N TA K T

09.15

ReadyAPI Architecture and 		
User Interface

14.00

Groovy Scripting

11.30

Getting Connected to Your API

15.00

Automation

14.00

Designing a Functional Test

16.00

Slut dag 2*

16.00

Slut dag 1

P L AT S

070-532 71 90
utbildning@cag.se

*Examinering utförs enskilt och är ej en del av kursen.

CERTIFIERING

En specifik avgift tas ut för att genomföra
SoapUI Pro-certifieringen. Har du inte för
avsikt att genomföra certifieringen ber vi dig
kontakta C.A.G Utbildning. I slutet av kursen
ges du access till certifieringen, som sker
digitalt online och som du själv väljer när du
vill genomföra. Under certifieringen får du
använda kursmaterialet. Efter genomförd
certifiering skickas ditt certifikat till den
adress du angivit.
FÖRKUNSK APER

För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen
behöver du ha grundläggande kunskaper

inom test, samt känna till koncepten API,
SOAP och REST.
ÖV R I G I N F O R M AT I O N

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
ingår i kurspriset. Om du har några allergier
ber vi dig att skriva detta i kursanmälan eller
kontakta C.A.G Utbildning. Kursen hålls på
svenska om inget annat anges. Kursmaterial,
frågor, övningar, laborationer och certifiering är på engelska. Under “mina sidor” på
cag.se/utbildning kan du ta del av kursmaterial och förberedande instruktioner cirka en
vecka innan kursen.

Läs mer om kursen och anmäl dig på: cag.se/kurs/soapui-pro

