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Testing 4.0 – The Next Generation of Quality  

Testbirds is gespecialiseerd in het testen van digitale producten, zoals 

apps, websites, Internet of Things-applicaties en enterprise software. Door 

het ontwikkelen van unieke testinnovaties heeft het bedrijf een stevige 

positie in de internationale markt van software testing verworven. Een van 

die innovaties is gebaseerd op crowdtesting, een testmethode die het 

mogelijk maakt om digitale producten te testen met de gewenste 

doelgroep via een online platform. Deze crowdtesters testen software op 

hun eigen devices onder real-life omstandigheden, precies zoals de 

beoogde eindgebruiker zou doen. Ze testen apps, websites en andere 

software op gebruiksvriendelijkheid (Usability en UX) en functionaliteiten 

(Quality Assurance). Testbirds biedt daarnaast cloudgebaseerde 

testoplossingen om digitale producten te optimaliseren, zoals virtuele 

testomgevingen voor testautomatisering of een distributietool voor beta 

apps. Deze uitzondelijke combinatie van testoplossingen, op basis van 

crowd- en cloudtechnologieën, komt samen in Testbirds’ unieke 

serviceportfolio, dat erop gericht is om de kwaliteit van software naar het 

hoogste niveau te tillen. 

Bedrijfshistorie 

Testbirds is in 2011 opgericht door Philipp Benkler, Georg Hansbauer en Markus 

Steinhauser. Inmiddels heeft het bedrijf zo’n 100 medewerkers verspreid over 

kantoren in München (hoofdkantoor), Amsterdam, Londen en Stockholm, 

franchises in Oost-Europa (o.a. Hongarije en Rusland) en salespartners in Italië 

en Noord-Amerika. Ook de testercrowd is hard gegroeid met ondertussen meer 

dan 250.000 geregistreerde testers in 193 verschillende landen. Daarnaast heeft 

de IT-serviceprovider zijn portfolio constant uitgebreid. Waar in het begin de 

focus op crowdtesting lag, heeft Testbirds in de loop der tijd verschillende 

nieuwe oplossingen aan zijn portfolio toegevoegd om zo de klantbehoeften 

optimaal te vervullen. Sinds het begin van 2016 zijn de verschillende 
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testoplossingen samengebracht op één uniform platform, onder de noemer 

“Testing 4.0 – The Next Generation of Quality. Powered by Crowd & Cloud 

Technologies”. Hierdoor zijn klanten in staat om eenvoudig gebruik te maken van 

alle services en zo te profiteren van de synergie tussen crowd- en 

cloudgebaseerde testoplossingen. 

Serviceportfolio 

Testbirds biedt een veelvoud aan testmethoden aan op het gebied van 

gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring (Usability & UX) en 

kwaliteitswaarborging (Quality Assurance). Deze testmethoden zijn gebaseerd op 

crowdsourcing en cloudtechnologieën, het fundament van Testing 4.0. Dit loopt 

uiteen van exploratieve bugtesten en load- en performancetesten tot aan de 

creatie en uitvoering van testcases, concurrentieanalyses, usabilityvideo’s en 

gedetailleerde UX-onderzoeken. Testontwerpen worden op maat samengesteld, 

afhankelijk van de behoeften van de klant. De verschillende testoplossingen 

kunnen ook op flexibele wijze gecombineerd worden. Zo levert de testprovider 

tevens Testbirds Exclusives: unieke en zelf ontwikkelde testoplossingen. 

Hieronder valt bijvoorbeeld BugAbility™, dat functionele en usability-

crowdtesten samenbrengt, of End-to-End-testen, waarbij onder andere Internet 

of Things-toepassingen of wearables getest kunnen worden. Testbirds 

ontwikkelde ook Bring-Your-Own-Crowd™, dat klanten in staat stelt een eigen 

testergroep samen te stellen van bijvoorbeeld werknemers, klanten of 

eindgebruikers, en Training Academy, waarin software testing workshops en 

trainingen worden aangeboden. 

Crowdtesting – Hoe het werkt en de voordelen 

Crowdtesting is een relatief nieuwe manier van software testing, dat in de 

afgelopen jaren steeds meer aan terrein gewonnen heeft. Het onderscheidt zich 

als testmethode doordat software onder echte omstandigheden wordt getest op 

gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Crowdtesting is beschikbaar op een 

ad-hoc basis en in te zetten in ieder stadium van de ontwikkeling, van 
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conceptfase tot na lancering. Uit een enorme crowd worden aan de hand van 

unieke profielkenmerken testers geselecteerd die voldoen aan de criteria van de 

doelgroep, of het nu gaat om gecertificeerde testers, studenten, managers, 

consumenten etc. Alle testers gebruiken hun eigen devices om te testen, 

waardoor we op een onvoorstelbaar grote verscheidenheid aan apparaten, 

besturingssystemen en softwarecombinaties kunnen testen – iets dat moeilijk 

realiseerbaar is voor interne testteams. 

Testbirds-klanten kunnen kiezen uit drie verschillende service levels voor hun 

testen. Met Managed Service ontvangen klanten ondersteuning van ervaren 

projectmanagers gedurende het volledige testproces, van het opzetten van de 

test en het werven van de testers tot en met een uitgebreide analyse van de 

testresultaten. Self-Service stelt klanten in staat om het testproces eigenhandig 

te laten uitvoeren en biedt toegang tot een crowd van meer dan 250.000 testers. 

Self-Service Plus is tot slot een combinatie van beide service levels. 

Cloudtechnologieën – Specialiteiten en toepassingen 

Een andere belangrijke feature van Testing 4.0 zijn de verschillende zelf 

ontwikkelde cloudoplossingen van Testbirds, die erop gericht zijn functionele 

aspecten van software te optimaliseren. De SaaS-oplossing TestChameleon™ 

maakt het mogelijk om met slechts enkele klikken complete virtuele 

testomgevingen te creëren met talloze combinaties van mobiele en reguliere 

besturingssystemen en software. Op een efficiënte wijze kunnen zo testcases 

handmatig of volledig geautomiseerd uitgevoerd worden. Testbirds heeft verder 

BirdFlight™ ontwikkeld, een gratis online tool dat  de distributie van beta apps 

ontzettend eenvoudig maakt, of het nu om iOS of Android gaat. Tot slot is er ook 

MyNest, een whitelabel-oplossing die klanten de volledige vrijheid en controle 

geeft over interne testprocessen met een op-maat-gemaakte versie van 

Testbirds’ succesvolle testplatform. 
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Unieke testoplossingen met Testbirds 

- Compleet serviceportfolio bestaande uit crowd- en cloudtechnologieën 

- 250.000 geregistreerde testers in 193 landen 

- Handmatige en geautomatiseerde tests op virtual machines 

- Volledige begeleiding mogelijk door ervaren projectmanagers 

- Ad-hoc beschikbaar, flexibel en snel 

- Zeer hoge klantwaardering (9.2 van 10) 

- Serverhosting in Duitsland voor optimale databeveiliging 

Klanten 

Testbirds werkt samen met meer dan 500 klanten over de hele wereld, 

uiteenlopend van multinationals tot en met het MKB en start-ups. Bedrijven als 

Audi, Allianz, Red Bull, NS, Radio538, Landal GreenParks, KRO-NCRV, De 

Telegraaf, ANWB en NRC Media hebben al met tevredenheid Testbirds’ services 

gebruikt om hun digitale producten te optimaliseren. 

Partners, awards en sociale verantwoordelijkheid 

Testbirds heeft in zijn bestaan reeds veel erkenning ontvangen voor zijn 

innovatieve aanpak in software testing. Van 1 juni 2012 tot 31 mei 2013, werd 

het bedrijf medegefinancierd door het Bondsministerie voor Technologie en 

Wetenschap. De ontwikkeling van TestChameleon™ werd ook ondersteund door 

onderzoeksfondsen van de lokale overheid. Tijdens de oprichting en verdere 

ontwikkeling van het serviceportfolio ontving het Duitse bedrijf ook financiering 

van het Bondsministerie voor Economische Zaken en Energie. Testbirds heeft 

daarnaast verschillende prijzen in de wacht gesleept, zoals start-upcompetitie 

“IKT-Innovativ”, de Best of Mobile Awards 2013 en de IT-INNOVATION Award 

2014. Meest recentelijk werd Testbirds volgens Google, McKinsey en Rocket 

Internet gerekend tot de Top 10 B2B Scale-ups in het kader van de Digital Top 50 

2016. Als BITKOM-partner neemt Testbirds tevens deel aan verschillende 

commissies. Testbirds neemt daarnaast maatschappelijk stelling tegen oneerlijke 
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arbeidsomstandigheden in de crowdsourcing-industrie met het initiëren van een 

speciale Code of Conduct. Meer informatie hierover is beschikbaar via 

crowdsourcing-code.com.  

Vision 2020 

Testbirds heeft de focus om passende oplossingen te vinden voor de uitdagingen 

van zowel de hedendaagse als de toekomstige softwareontwikkeling. Onder de 

noemer “Testing 4.0 – The Next Generation of Quality. Powered by Crowd & 

Cloud Technologies”, heeft Testbirds als doel om ‘s werelds marktleider te zijn in 

innovatieve software-testoplossingen. 
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