ISTQB ®-certifieringar inom Software Testing är nu fler än 200,000

Bryssel, Belgien, 27 februari 2012 - International Software Testing Qualifications Board (ISTQB ®) är stolta
att meddela att till och med december 2011 ha utfärdat mer än 200,000 certifikat i programvarutestning.
ISTQB ® grundades i Edinburgh, Storbritannien, 2002 och är en icke-vinstdrivande organisation som ägnar sig
åt utvecklingen av testyrket, och har blivit världsledande inom certifiering avprogramvarutestare, med en
verksamhet i mer än 70 länder; detta genom nationella styrelser.
Från mars 2009 till december 2011 fördubblades antalet certifieringar, vilket gör ISTQB ® till det mest använda
och snabbast växande certifieringssystemet för programvarutestning i världen.
"Detta är ett fantastiskt resultat", säger Yaron Tsubery, president i ISTQB ®, ”vilket visar på värdet människor
ser i testyrket och hängivenheten hos utövarna. När teknologin spelar en allt större roll i våra liv, är det viktigt
att programvaruintensiva produkter och tjänster är noggrant testade av skickliga yrkesmän."
"Jag tror att systemet har varit så framgångsrik eftersom vi erbjudigt fri användning av våra kursplaner och
ordlista för allmänheten, som hjälpt till att standardisera en professionell terminologi. Vi erbjuder även
certifieringar på en rad nivåer, från grundnivå via avancerad till expert, vilket stödjer yrkesverksamma igenom
sin karriär och håller dem Up-to-date med världens bästa praxis ", säger ISTQB ® Vice President Chris Carter.
"Den internationella karaktären hos systemet är en annan styrka", säger Gualtiero Bazzano, ordförande i
ISTQB ® Marketing Working Group. "Över hela världen har människor tillgång till samma kursplaner, översatt
till egna språk, som de kan lära sig från genom självstudier eller genom att delta i kurser som levereras av
ackrediterade kurshållare. Efteråt genomför de tentor, som administreras oberoende från kurserna för att
validera deras kunskap. Strukturen och bestämmelserna för dessa tentor är konsekventa över hela världen. "
På många sätt har ISTQB ®-certifieringarna accepterats som de facto standard i certifiering för
programvarutestning. Förutom certifiering stöder ISTQB ® också nyskapande forskning inom
programvarutestning, driver utbildningsevenemang och konferenser, uppmuntrar framstående bidrag till yrket,
upprätthåller en etisk kod och förmedlar kunskap.
"I grund och hjärta är det vår passion för stöd till organisationer och yrkesverksamma att leverera hög
kvalitetsprogramvara och tron att effektiv programvarutestning kan hjälpa till att göra detta möjligt", säger
Bazzano.
"Jag vill tacka alla som har gjort denna bedrift möjligt", säger Tsubery "ISTQB ® ”inklusive frivilliga, nationella
styrelser, kurshållare, examineringsorgan, och de organisationer och personer som har investerat i ISTQB ®
certifieringsprogram. I år har vi 10-årsjubileum och vi planerar en rad aktiviteter för att fira detta och säga Tack.
"

Om ISTQB ®
International Software Testing Qualifications Board är en icke vinstdrivande organisation, med huvudkontor i
Bryssel, Belgien, vars uppdrag är att främja yrket testning av programvara. Det stöds i sin verksamhet med 47
medlemstyrelser, vilket motsvarar över 70 länder.
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