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2 Testplan

2.1 Scope van bet testen

De FAT test bestaat uit de volgende componenten:
• Functionele systeemtest Voting Window

Met de functionele systeemtest wordt getest of de functionele werking van de Voting
Window voldoet aan de eisen. Het testteam van Kiezen op Afstand heeft deze test
uitgevoerd.
De testuitvoering vindt plaats per scherm:

SSL
Welkom
Start
Selecteren Politieke Pmiij
Selecteren kandidaat
Bevestiging selectie
Versturen

Voor elk van deze schermen is een checklist[3] opgesteld, waarbij het specifieke testgeval
en de uitvoervoorspelling zijn opgenomen.

• Functionele systeemtest eFormulier
Met de functionele test systeemtest worden de registratie formulier(en) getest, waar een
kiezer zich kan registreren om zich aan te melden als kiezer bij de gemeente Den Haag.
Het testteam van Kiezen op Afstand heeft deze test uitgevoerd.
De testuitvoering vindt plaats per scherm:

Introductie
Verblijf
Stemwijze
Gegevens kiezer
Stemgegevens
Formulier afdrukken
Afsluiting
PDF

5



Testrapport FAT
Kiezen op Afstand

Juli 2006

2.2 Organisatie/ rollen/ verantwoordelijkheden

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende verantwoordelijkheden
binnen de teststrategie:

Testsoort Verantwoordeliike rol
Functionele systeemtest Testteam Kiezen op Afstand
Acceptatietest Testteam Kiezen op Afstand

2.3 Testomgeving(en)

1) Functionele systeemtest Votingwindow
De testactiviteiten door het testteam Kiezen op Afstand zijn uitgevoerd in de omgeving welke
in beheer is bij Surfnet en uiteindelijk tot productieomgeving zal worden verheven. De
omgeving is ingericht met een representatieve 1 set testdata ten behoeve van het testen van
verschillende aspecten van het systeem.

2) Functionele systeemtest registratie (eFormulieren)
De testactiviteiten zijn uitgevoerd door het testteam Kiezen op Afstand in verschillende
(platform) omgevingen die uiteindelijk oak door de eindgebruikers kunnen worden gebruikt.

1 Voor de test is gebruik gemaakt van verkiezingsdata zoals deze gebruikt is bij de Europese
verkiezingen en omvat o.a. het lijstenstelsel
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3 Testresultaten Voting Window

Enkele algemene opmerkingen aangaande het uitvoeren van de functionele test van de Voting
Window.

•

•

Aangezien er tijdens de testuitvoering nog wijzigingen werden aangebracht aan het design
van de website en de weergegeven teksten, is gekozen om issues die zich vooral op de
layout van de applicatie richten een lage prioriteit toe te wijzen. Dit in contrast met de
functionele issues.
Enkele vooraf verwachtte testcases zijn in de loop del' tijd outdated geraakt of vervallen
door functionele wijzigingen aan het systeem als gevolg van de vervroegde verkiezingen.
Hierdoor zijn sommige van de functionele tests overbodig geworden. Deze tests zullen
wei worden vermeld, maar niet uitvoerig behandeld worden in dit rapport.

3.1 Testresultaten Voting Window

3.1.1 Algemeen

3.1.1.1 SSL

Testgeval Beschriiving Uitvoervoorspelling OK?
TlLlFl Domein beschikt over een certificaat De communicatie met de website is

~beveiligd door middel van SSL
TlLlF2 Domein beschikt juiste certificaat De website wordt benaderd vanaf het adres Ddat vermeld staat op het SSL certificaat

Ilet certificaat klopt niet: het subdomein is wwww in plaats van de bedoelde www. Dit komt
orndat er een lcst-subdomcin is opgezcl, zondcr hier cen spccifiek certificaat voor tc
gcbruiken.

3.1.2 Schermen

3.1.2.1 SSL Waarschuwing

Tcstgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T2LlFl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

~juist.
T2LIF2 Stoppen Button 'Stoppen' leidt naar het scherm

~'Afsluiten'
T2LlF3 Verder Button 'Verder' leidt naar het scherm

~'Welkom'

3.1.2.2 Welkor.n

Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T2L2Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

~juist.
T2L2F2 Stoppen Button 'Stoppen' leidt naar het scherm

~'Afsluiten'
T2L2F3 Terug Button 'Terug' leidt naar het scherm 'SSL ~
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Waarschuwing'
T2L2F4 Verder Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Start' [:gJ
T2L2F5 link www.kiezenuithetbuitenland.nl De link www.kiezenuithetbuitenland.nl [:gJ

opent de pagina in een nieuw venster

3.1.2.3 ~tart

Testgeval Beschriiving Uitvoervoorspelling OK?
T2L3Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

juist. Screenshot representeelt correcte D
stemkaart.

Het weergegeven plaatje is er een van een stemkaart van de Waterscbapsverkiezingen
Rijnland 2004

T2L3F2 Stoppen Button 'Stoppen' leidt naar het scherm [:gJ
'Afsluiten'

T2L3F3 Terug Button 'Terug' leidt naar het scberm [:gJ
'Welkom'

T2L3F4 Stemcode I onjuist; Stemcode 2 juist foutmelding "Uw stemcode (deel 1) wordt
niet herkend. Controleer de code en [:gJ
probeer opnieuw."

T2L3F5 Stemcode 1 juist; Stemcode 2 onjuist foutmelding "Uw stemcode (deeI2) wordt
niet herkend. Controleer de code en [:gJ
probeer opnieuw."

T2L3F6 Stemcode I onjuist; Stemcode 2 onjuist foutmelding "Uw stemcode (deel 1) wordt
niet herkend. Controleer de code en [:gJ
probeer opnieuw."

T2L3F7 Stemcode 1 juist; Stemcode 2 juist; geen succesvolle login; Naar scherm
n.v.t.

toegangscode onjuist 'Toegangscode niet correct'
T2L3F8 Stemcode 1juist; Stemcode 2 juist; nog succesvolle login; leidt naar het scherm [:gJ

niet eerder gestemd 'Selecteren Politieke Partij'
T2L3F9 Stemcode 1 juist; Stemcode 2 juist; reeds succesvolle login; leidt naar het scherm [:gJ

eerder gestemd 'Statusoverzicht'
T2L3FI0 Geen bekende stemcodes geen succesvolle login; Naar scherm 'Niet [:gJ

bekend'
T2L3Fll Geen toegangscode ingevuld foutmelding flU dient uw toegangscode in

n.v.t.
te voeren. Probeer het opnieuw."

T2L3F12 Invoer velden wanneer er wordt ingevoerd vanaf het
eerste textveld (eerste deel stemcode 1),
dan verspringt de cursor automatisch naar [:gJ
de volgende velden, tot aan het veld
toegangscode.

T2L3F13 Gebruik L en 0 in stemcode L wordt vertaald naar I, 0 naar 0 [:gJ

3.1.2.4 ~electeren Politieke Partij

Testgeval Beschriiving Uitvoervoorspelling OK?
T2L4Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn Djuist.

De optic Blanco wordt nict juist uitgelijnd
T2L4F2 Stoppen Button 'Stoppen' leidt naar het scherm [:gJ

'Statusoverzicht'
T2L4F3 Verder Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Lijst [:gJ

X'
T2L4F4 Scrolldiv weergegeven Er wordt een floating div weergegeven [:gJ

indien er meer partijen zijn dan er kunnen
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worden weergegeven op het scherm.
T2L4F5 Scrolldiv verborgen bij korte lijst De floating div is verborgen als aile Dpartijen op het scherm staan weergegeven

Deze test is niet uitgevoerd, daar het testteam de testdata niet kan bei'nvloeden
T2L4F6 Scrolldiv verborgen bij einde lijst De floating div wordt verborgen wanneer

de gebruiker tot onderaan de lijst heeft k8J
gescrolled.

T2L4F7 Scrolldiv weergegeven bij omhoog De floating div wordt weer weergegeven k8Jscrollen wanneer de gebruiker omhoog scrollt.
T2L4F8 Gecombineerde lijst Aile gecombineerde lijsten worden k8Jvermeld bij de lijst
T2L4F9 Niet-gecombineerde lijst Geen vermelding gecombineerde lijsten k8J
T2L4FlO Blanco De optie 'Blanco' wordt altijd onderaan het

scherm weergegeven, onathankelijk van D
eventueel scrollen.

Optie blanco staat niet constant onderaan hct schcrm.
T2L4FII Geen keuze partij foutmelding "Er is geen politieke

groepering gekozen. Selecteer de politieke k8J
groepering van uw keuze en ga verder."

T2L4Fl2 Keuze partij Gekozen partij wordt meegenomen naar k8Jvolgende scherm
T2L4Fl3 Keuze blanco Naar scherm 'Bevestiging Geselecteerde k8JKandidaat'

3.1.2.5 Lijst X

Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T2L5FI Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn k8Jiuist.
T2L5F2 Stoppen Button 'Stoppen' leidt naar het scherm k8J'Statusoverzicht'
T2L5F3 Wijzigen Button 'Wijzigen' leidt naar het scherm k8J'Selecteren Politieke Partij'
T2L5F4 Verder Button 'Verder' leidt naar het scherm k8J'Bevestiging Geselecteerde Kandidaat'
T2L5F5 Scrolldiv weergegeven Er wordt een floating div weergegeven

indien er meer kandidaten zijn dan er k8Jkunnen worden weergegeven op het
scherm.

T2L5F6 Scrolldiv verborgen bij korte lijst De floating div is verborgen als aIle
kandidaten op het scherm staan k8J
weergegeven

T2L5F7 ScroIldiv verborgen bij einde lijst De floating div wordt verborgen wanneer
de gebruiker tot onderaan de lijst heeft k8J
gescroIled.

T2L5F8 Scrolldiv weergegeven bij omhoog De floating div wordt weer weergegeven k8Jscrollen wanneer de gebruiker omhoog scrollt.
T2L5F9 Geen keuze kandidaat foutmelding "Er is geen kandidaat

ingevuld. Selecteer de kandidaat van uw k8J
keuze en ga verder."

T2L5FIO Keuze kandidaat Gekozen kandidaat wordt meegenomen k8Jnaar volgende scherm

3.1.2.6 Bevestiging Geselecteerde Kandidaat
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Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T2L6FI Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn [z;]

juist.
T2L6F2 Wijzigen Button 'Wijzigen' leidt naar het scherm [z;]

'Lijst X'
T2L6F3 Verder Button 'Verder' leidt naar het scherm [z;]

'Versturen'

3.1.2.7 Versturen

Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T2L7FI Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn [z;]

juist.
T2L7F2 Auto-forward Na het versturen van de stem wordt

automatisch doorverwezen naar het scherm [z;]
'Statusoverzicht'

3.1.2.8 Statusoverzicht

Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T2L8FI Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn [z;]

juist.
T2L8F2 Afsluiten Button 'Afsluiten' leidt naar het scherm [z;]

'Afgesloten'
T2L8F3 Techniek Button 'Techniek' leidt naar het scherm [z;]

'Technische Steminformatie'

3.1.2.9 Technische Steminformatie

Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T2L9Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn [z;]

juist.
T2L9F2 Opslaan Button 'Opslaan' leidt tot het openen van

een popup en het opslaan van de [z;]
technische stem op de computer van de
gebruiker

T2L9F3 Printen Button 'Printen' leidt tot het openen van
een popup en het printen van de technische D
stem bij de computer van de gebruiker

De aangeroepen javascript-functie heeft een andere naam. Hierdoor werkt de printfunctie niet
meer.

T2L9F4 Afsluiten Button 'Afsluiten' leidt naar het scherm [z;]
'Afgesloten'

3.1.2.10 Toegangscode niet correct

Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T2LlOFI Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

n.v.t.
juist.
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IT2LIOF2 I_V_e_r_de_r 1 Button 'Verder' leidt naar het scherm 'Start'~

3.1.2.11 Niet bekend

TestgevaI Beschrijving UitvoervoorspeIIing OK?
T2LlIFl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

~juist.
T2LlIF2 Verder Button 'Verder' Ieidt naar het scherm 'Start' ~

3.1.2.12 Afsluiten

TestgevaI Beschriiving Uitvoervoorspelling OK?
T2Ll2Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

~juist.
T2Ll2F2 Terug Button 'Terug' Ieidt naar het vorige scherm ~
T2Ll2F3 Verder Button 'Verder' leidt naar www.bzk.nl ~

3.1.3 Afgesloten

Testgeval Beschriiving UitvoervoorspeIIing OK?
T2Ll3Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

~juist.
T2Ll3F2 Auto-forward Na het versturen van de stem wordt

automatisch doorverwezen naar ~
www.bzk.nI

3.1.4 Output

3.1.4.1 Opgeslagen Technische Stem

Testqeval Beschrijvinq Uitvoervoorspellinq OK?
T3L1F1 Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd.

~Teksten zijn juist.

3.1.4.2 Printout Technische Stem

TestgevaI Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T3L2Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

~juist.
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Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
TILIFI Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

juist. Enkel eerste 2 menuitems 0
(Introductie en Verblijf) worden getoond.

1. fekst klopt niet helemaal. Er moet onder andere staan: "gedurende de
verkiezingen... ", " of de handtekening van de gemachtigde... " meer informatie...
over bereikbaarheid etc.

2. De pagina 1S te breed waardoor de vinkjes aan de rechterkant niet te z,Ien zijn.
Hiel'door is niet te zien of men een bepaalde pagina al heeft afgehandeld of niet. Dit
geldt vool' alle pagina's.

TlL1F2 Verder Systeem verwijst door naar Scherm 1 [SJ
Registreren

3.2.1.2 Scherm Verblijf

Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
TlL2Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

juist. Enkel eerste 2 menuitems 0(Introductie en Verblijf) worden getoond.
Knop "Opslaan en verder"wordt getoond.

1. De radiobuttons (ia!nee) staan achter de tekst, meestal staan ze ervoor. Bij de
volgende pagina's staan de radiobuttons wei achter de tekst.

") De tekst "Onder welke ministeric" is grammaticaal niet correct. Dat moet zijn:
"onder welk ministeric .. ?"

TlL2F2 VerdeI' Systeem verwijst door naar Scherm 1 [SJ
Registreren

TlL2F3 "Wonen buiten Nederland" = ja De velden "Laatste woonplaats
Nederland", "datum vertrek" en [SJ
"woonachtig Antillen!Aruba" worden
getoond

TlL2F4 "Wonen buiten Nederland" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende [SJ
vraag a.u.b.: Woont u buiten Nederland?"

TIL2F5 "Woonachtig Aruba!Antillen" = ja Velden "Ianger dan 10 jaar" en "Welke
periode(n) heeft u in Nederland [SJ
gewoond?" worden getoond.

TlL2F6 "Woonachtig Aruba!Antillen" = nee Velden "Ianger dan 10 jaar" en "openbare [SJ
dienst Aruba!Antillen" worden verborgen.

TIL2F7 "Woonachtig Aruba!Antillen" leeg en Foutmelding "Beantwoord de volgende
verder vraag a.u.b.: Woont u in de Nederlandse [SJ

Antillen of in Aruba?"
TIL2F8 "Ianger dan 10 jaar" = ja Veld "openbare dienst Aruba!Antillen" [SJ

wordt verborgen.
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TlL2F9 "langer dan I0 jaar" = nee Veld "openbare dienst Aruba/Antillen"
~wordt getoond.

TlL2FIO "langer dan I0 jaar" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de
volgendevraag a.u.b.: Heeft u langer dan D
10 jaar in Nederland gewoond?"

I. De volgorde van de validatie klopt niet. 1:1' wordt eerst gechecked of het veld "welke
periode(n) heeft u in NL gewoond" en dan pas het veld "heeft u langer dan 10 jaar.. ".
Deze vaJidaties l110eten omgekeerd worden.

TIL2Fli "Welke periode(n) heeft u in NL Foutmelding "Beantwoord de volgende
gewoond?" leeg en verder vraag a.u.b.: Welke periode(n) heeft u in ~

Nederland gewoond?"
TlL2F12 "openbare dienst ArubaiAntillen" = ja Veld "Onder welk ministerie?" wordt

~getoond.
TIL2F13 "openbare dienst Aruba/Antillen" = nee Veld "Onder welk ministerie?" wordt

verborgen en veld "Voeli u een
~gemeenschappelijke huishouding" wordt

getoond.
TlL2F14 "openbare dienst ArubaiAntillen" !eeg en Foutmelding "Beantwoord de volgende

verder vraag a.u.b.: Bent u in de Nederlandse
~Antillen of Aruba in Nederlandse openbare

dienst?"
T1L2F15 "Onder welk ministerie?" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende

vraag a,u,b.: Onder welk ministerie vallen ~
de werkzaamheden?"

TIL2F16 "Voert u een gemeenschappelijke
~huishouding" = ja

TIL2F17 "Voert u een gemeenschappelijke Tekst "U mag niet stemmen" wordt
huishouding" = nee getoond; Knop "Opslaan en verder" wordt ~

verborgen
T1L2F18 "Voert u een gemeenschappelijke Foutmelding "Beantwoord de volgende

huishouding" leeg en verder vraag a.u,b.: Voert u een ~
gemeenschappelijke huishouding?"

TlL2F19 "Verblijfbuiten Nederland ivm beroep" = Tekst "D mag niet stemmen" wordt
ja verborgen; Knop "Opslaan en verder" ~

wordt getoond
TlL2F20 "Verblijfbuiten Nederland ivm beroep" = Tekst "D mag niet stemmen" wordt

nee getoond; Knop "Opslaan en verder" wordt ~
verborgen

T1L2F21 "Verblijfbuiten Nederland ivm beroep" Foutmelding "Beantwoord de volgende
~leeg en verder vraag a,u,b.: <veld>"

TIL2F22 "Laatste woonplaats in Nederland" leeg Den verder
I. Bij het leeg laten van de velden "Laatste woonplaats in Nederland" en "Datum van vertrek"
kOl11t er wei een foutmelding, maar volgens FO is het veld niet vcrplicht. Dc vclden moeten,
zoals in FO staat, niet vcrplicht zijn.

T1L2F23 "Datum van vertrek" ongeldig en verder Foutmelding "Dit is een ongeldige datum,
Vul bijvoorbeeld '02-01-2006' in voor 2 ~
januari 2006."

T1L2F24 "Datum van vertrek" in toekomst en Geen foutmelding
~verder

T1L2F25 "Datum van vertrek" leeg en verder D
1. Bij het Jeeg laten van de velden "Laatste woonplaatsin Nederland" en "Datum van vertrek"
komt er wei een foutmelding, maar volgens FO is het veld niet Yerplicht. De yelden moeten,
zoals in FO staat, niet verplicht zijn.

T1L2F26 Link "hier" in tekst "D mag niet Systeem sluit het venster.
~stemmen"
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TIL2F27 Terug Systeem verwijst door naar Scherm 0 [SJ
Introductie

TlL2F28 Verder Systeem verwijst door naar Scherm 3 [SJ
Stemwijze

3.2.1.3 Scherm Stemwijze

Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
TlL3FI Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten zijn

juist. AUe menuitems worden getoond.
(Introductie, Verblijf, Stemwijze, 0
Gegevens kiezer, Stemgegevens,
Formulier afdrukken, Afsluiting)

I. IIet menuitem "Afsluiting" aan de rechterkant in de naYigatic wordt nict getoond, dit geldt
yom alle Yolgende sellennen. In het FO staat het menuitem weI afgebeeld.

TlL3F2 "Verblijfbuiten Nederland ivm beroep" De yelden "Bij yolmacht volgens
(Scherm I) = ja aanwijzing" en "In een stembureau naar

keuze in Nederland" wordt verborgen. De [SJ
yelden "Per internet" en "per brief" worden
getoond.

TlL3F3 "Wonen buiten Nederland"(Scherm I) = De yelden "Per internet", "Bij volmacht",
ja "Per brief" en "Per Kiezerspas" worden [SJ

getoond.
TlL3F4 Stemwijze leeg en yerder Foutmelding "Beantwoord de volgende

yraag a.u.b.: Op welke wijze wilt u [SJ
stemmen?"

TlL3F5 Terug Systeem verwijst door naar Scherm 2 [SJ
Verblijf

TlL3F6 Verder Systeem verwijst door naar Scherm 4 [SJ
Gegevens kiezer

3.2.1.4 Scherm Gegevens kiezer

Testgeval 'l:' J.]itvoervoorspelling OK?

TIL4FI Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten 0
zijnjuist. Alle menuitems worden
getoond.

j. Hct menuitem "Afsluiting" aan de rechterkant in de naYigatie wordt niet getoond, dit geldt
voor alle volgende schermen. In het FO staat het menuitem weI afgebeeld.

TlL4F2 "Woonachtig Aruba/Antillen" (Scherm I) Velden "Geboorteplaats", "Land", [SJ
= nee "Onderhoud Nederland" en "Welk

bewijsstuk" worden getoond.
TlL4F3 "Woonachtig Aruba/Antillen" (Scherm I) Velden "Geboorteplaats", "Land", [SJ

=ja "Onderhoud Nederland" en "Welk
bewijsstuk" worden verborgen.

TlL4F4 "langer dan 10 jaar" (Schelm I) = nee Velden "Geboorteplaats", "Land", [SJ
"Onderhoud Nederland" en "Welk
bewijsstuk" worden verborgen.

TIL4F5 "Ianger dan 10 jaar" (Scherm I) = ja Velden "Geboorteplaats", "Land", [SJ
"Onderhoud Nederland" en "Welk
bewijsstuk" worden getoond.

TlL4F6 "openbare dienst Aruba!Antillen" Velden "Geboorteplaats", "Land", [SJ
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(Scherm 1) = nee "Onderhoud Nederland" en "Welk
bewijsstuk" worden verborgen.

TIL4F7 "openbare dienst Aruba/Antillen" Velden "Geboorteplaats", "Land", ~
(Scherm 1) = ja "Onderhoud Nederland" en "Welk

bewijsstuk" worden getoond.
TIL4F8 "Voert u een gemeenschappelijke Velden "Geboorteplaats", "Land", ~

huishouding (Scherm 1)" = nee "Onderhoud Nederland" en "Welk
bewijsstuk" worden verborgen.

TlL4F9 "Voert u een gemeenschappelijke Velden "Geboorteplaats", "Land", ~
huishouding (Scherm 1)" = ja "Onderhoud Nederland" en "Welk

bewijsstuk" worden getoond. Velden
"Gegevens Nederlander in" tot en met
"Onder welke ministerie" worden
getoond.

TIL4FlO "Voomaam" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Voomaam."

TIL4Fli "Achtemaam" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Achtemaam."

TlL4Fl2 "GeboOltedatum" ongeldig en verdeI' Foutmelding "Vul een geldige datum in ~
a.u.b."

TlL4F13 "Geboortedatum" in toekomst en verdeI' Foutmelding "Oit is een ongeldige datum. 0
Oe datum kan niet in de toekomst liggen.
Wijzig de datum."

t. Er vindt pas op een taat moment validatie plaats van de geboOltedatum mbt de toekomst.
Pas als aile velden op de pagina zijn ingevuld, vindt de validatie plaats. De "toekomst
validatie" kan ook direct na de validatie of het om een juiste geboOltedatum gaaL

TlL4Fl4 "Geboortedatum" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Geboortedatum."

TIL4Fl5 "Geboorteplaats" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: GeboOlteplaats."

TIL4Fl6 "Woonadres" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Woonadres."

TIL4Fl7 "Postcode" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u. b.: Postcode."

TlL4Fl8 "Woonplaats" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Woonplaats."

TlL4Fl9 "Land" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Land."

TlL4F20 "Onderhoud Nederland" tekst invullen 0
zander pulldown
I. Bij het kiezen van de landen is geen pulldown menu aanwezig. Dit staat wei beschreven in
het FO. Moet het FO aangepast worden?

TIL4F21 "Onderhoud Nederland met dit land Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
diplomatieke" leeg en verdeI' vraag a.u.b.: Onderhoud Nederland met

dit land diplomatieke betrekkingen?"
TIL4F22 "Emailadres 1" ongeldig en verdeI' Foutmelding "Oit is een ongeldig e- O

mailadres. Een geldig e-mailadres bevat
een '.' en een '(aJ,'. Wijzig het e-mailadres."

I. De foutmelding is andel'S dan beschreven in FO. Nu staat er: Vul een geldig e-mailadres in
aub. Dit hoort volgens het FO te zijn: Dit is een ongeldig e-mailadres. Een geldig e-
mailadres bevat een '.' en een '(iii). Wijzig het e-mailadres.

TIL4F23 "Emailadres 1" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: E-mailadres."

TIL4F24 "Emailadres 2" ongeldig en verdeI' Foutmelding "Oit is een ongeldig e- O
mailadres. Een geldig e-mailadres bevat
een '.' en een '@'. Wijzig het e-mailadres."
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I. De foutmelding is andel's dan besehreven in FO. Nu staat er: Vul een geldig e-maiJadres in
aub. Dit hOOl1 volgens het FO te zijn: Dit is een ongeldig e-mailadres. Een geldig e-
mailadres bevat een '.' en een '(iiJ'. Wijzig het e-mailadres.

TlL4F25 "Emailadres 2" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J
vraag a.u.b.: E-mailadres."

TlL4F26 "Emailadres 1" niet gelijk aan Foutmelding "D heeft niet hetzelfde e- O
"Emailadres 2" en verder mailadres ingevuld. Wijzig het e-

mailadres"
1. Er vinclt op een laat tijdstip validatie (op identieke e-mailadressen) plaats van de e-
rnailadressen. Er kunnen twee verschil1encle e-mailaclressen ingevuJcI worden. Dit valt op als
het emailadres niet het laatste veJdis wat ingevuld moet worden op de pagina. Pas als alles
op de pagina is ingevuld vindt er validatie van het e-maiJadres plaats,

TlL4F27 "Bewijsstuk" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J
vraag a.u.b.: Bewijsstuk
Nederlanderschap, "

TlL4F28 "Is deze persoon uw echtgeno(0 )t(e) of" Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J
leeg en verder vraag a,u.b.: Is deze persoon uw

echtgeno(0 )t€?"
TlL4F29 "Voornaam" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J

vraag a.u.b.: Voornaam."
TlL4F30 "Achternaam" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J

vraag a.u.b.: Achternaam,"
TlL4F31 "Geboortedatum" ongeldig en verder Foutmelding "Vul een geldige datum in l:8J

a,u.b."
TlL4F32 "Geboortedatum" in toekomst en verder Foutmelding "Dit is een ongeldige datum. 0

De datum kan niet in de toekomst liggen.
Wijzig de datum."

I, Er vindt pas op een laat moment val idatie plaats van de gebo0l1edatum mbt de toekomst.
Pas als aile velden op de pagina zijn ingevuld, vindt de validatie plaats, De "toekomst
val idatie" kan ook direct na de validatie of het om een juiste geboorteclatum gaaL

TlL4F33 "GeboOltedatum" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J
vraag a.u,b.: Geboortedatum, "

TlL4F34 "Geboorteplaats" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J
vraag a,u.b,: Geboorteplaats."

TlL4F35 "Orgaan waarbij de functie " leeg en Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J
verder vraag a.u.b.: Orgaan waarbij de functie in

openbare dienst wordt uitgeoefend,"
TlL4F36 "Onder welk ministerie?" leeg en verder Foutmelding "Beantwoord de volgende l:8J

vraag a.u.b.: Onder welk ministerie vallen
de werkzaamheden?"

TlL4F37 Terug Systeem verwijst door naar Schenn 2 l:8J
Stemwijze

TlL4F38 Verder Systeem verwijst door naar Scherm 4 l:8J
Stemgegevens
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Testgeval Beschrijving Uitvoervoorspelling OK?
T1L5F1 Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten D

zijn juist. Aile menuitems worden
getoond.

J. J:let menuitem "AfsJuiting" aan de rechterkant in de navigatie worclt niet getoond, dit geJdt
voor aile volgende schermen. Tn het FO staat het menu item weI afgebeeld.

TlL5F2 "Stemwijze" = "Bij volmacht" (Scherm Velden "Voornaam gemachtigde" tim ~
2) "woonplaats" worden getoond

TlL5F3 "Stemwijze" )= "Bij volmacht" (Scherm Velden "Voornaam gemachtigde" tim ~
2) "woonplaats" worden verborgen

TlL5F4 "Woonachtig Aruba/Antillen" (Scherm 1) Veld "Wilt u een postadres voor ~
= nee toezending van de stembescheiden "wordt

getoond.
TlL5F5 "Woonachtig ArubalAntillen" (Scherm 1) Veld "Wilt u een postadres voor ~

=ja toezending van de stembescheiden "wordt
verborgen

TIL5F6 "langeI' dan 10 jaar" (Scherm I) = nee Veld "Wilt u een postadres voor ~
toezending van de stembescheiden "wordt
verborgen

TIL5F7 "Ianger dan 10 jaar" (Scherm I) = ja Veld "Wilt u een postadres voor ~
toezending van de stembescheiden "wordt
getoond.

TIL5F8 "openbare dienst Aruba/Antillen" Veld "Wilt u een postadres voor ~
(Scherm I) = nee toezending van de stembescheiden "wordt

verborgen
TlL5F9 "openbare dienst Aruba/Antillen" Veld "Wilt u een postadres voor ~

(Scherm 1) = ja toezending van de stembescheiden "wordt
getoond.

T1L5FIO "Voert u een gemeenschappelijke Veld "Wilt u een postadres voor ~
huishouding (Scherm 1)" = nee toezending van de stembescheiden "wordt

verborgen
TlL5FJ 1 "Voert u een gemeenschappelijke Veld "Wilt u een postadres voor ~

huishouding (Scherm I)" = ja toezending van de stembescheiden "wordt
getoond.

T1L5FI2 "Verblijft u op de dag van de stemming" Veld "Geefhet buitenlandse adres" wordt ~
=ja getoond.

TlL5F13 "Afwijkend postadres" = ja Velden "Geefhet buitenlandse postadres ~
op", "Postadres", "Postcode",
"Woonplaats" en "Land" worden getoond

TlL5F14 "Afwijkend postadres" = nee Velden "Geefhet buitenlandse postadres ~
op", "Postadres", "Postcode",
"Woonplaats" en "Land" worden
verborgen.

TlL5F15 "Voornaam gemachtigde" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Voornaam gemachtigde."

TJL5F16 "Achternaam gemachtigde" leeg en Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
verdeI' vraag a.u.b.: Achternaam gemachtigde."

TlL5F17 "Geboortedatum gemachtigde" leeg en Foutmelding "Beantwoord de volgende D
verdeI' vraag a.u.b.: Geboortedatum."
I.(jcboortedatum gemachtigde kan keg blijven zonder foutmelding. Er vindt ook gcen
contro1e plaats op bestaande datum.

T1L5F18 "Geboortedatum gemachtigde" ongeldig Foutmelding "Dit is een ongeldige datum. D
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en verdeI' Vul bijvoorbeeld '02-01-2006' in voor 2
januari 2006."

] .Geboortedatum gemachtigde kan leeg bJijven zonder foutmelding. Er vindt ook geen
controle plaats op bestaande datum.

TlL5F19 "Geboortedatum gemachtigde" in Foutmelding "Dit is een ongeldige datum. D
toekomst en verdeI' De datum kan niet in de toekomst liggen.

Wijzig de datum."
] .Geboortedatum gemachtigde kan leeg bJijven zonder foutmelding. Er vinclt ook geen
controle plaats op bestaande datum.

TlL5F20 "Woonadres gemachtigde" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Woonadres."

TlL5F21 "Postcode gemachtigde" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Postcode."

TlL5F22 "Woont u buiten Nederland?" = Nee Veld "Wilt u een postadres voor D
toezending" wordt getoond.

]. SelleI'm] Verblijf --> Woont u buiten Nederland: Nee. Bij SelleI'm 4 is vraag 12: "Wilt u
een postadres voor toezending.. " verdwenen.

TlL5F23 "Wilt u een afwijkend postadres" leeg en Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
verdeI' vraag a.u.b.: Wilt u een afwijkend"

TlL5F24 "Postadres" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Postadres."

TlL5F25 "Postcode" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Postcode."

TlL5F26 "Woonplaats" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Woonplaats."

TlL5F27 "Land" leeg en verdeI' Foutmelding "Beantwoord de volgende ~
vraag a.u.b.: Land."

TlL5F28 Terug Systeem verwijst door naar Scherm 3 ~
Gegevens kiezer

TIL5F29 VerdeI' Systeem verwijst door naar Scherm 5 ~
Overzicht
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Testcase .11' OK?""
TlL5F1 Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten ~

zijn juist. ABe menuitems worden
getoond.

I. Het menu item "Afsluiting" aan de rechterkant in de navigatie wordt niet getoond.
dit geldt voor aile volgende schermen. In het FO staat het menu item wel afgebeeld.

2. Bij de tekst voor de gemachtigde wordt niet gemeJd dat er ook een kopie van bewijs
van Nederlanderschap bijgevoegd moet worden.

T1L5F2 Scherm 1 tim 4 niet allen geaccordeerd Enkel melding zichtbaar: "Dit scherm kan ~
niet getoond worden. Vul eerst aile
voorgaande schermen".

T1L5F3 "Woonachtig Aruba" (Sl) = nee & Veld "Controleer... kopie van uw bewijs ~
"Stemwijze" != "Bij volmacht" (S2) van Nederlandeschap.. " wordt getoond.

T1L5F4 "Woonachtig Aruba" (Sl) = ja & Veld "Controleer. .. kopie van uw bewijs ~
"Stemwijze" != "Bij volmacht" (S2) van Nederlanderschap.. " wordt getoond.

T1L5F5 "langer dan 10 jaar" (Sl) = nee & Veld "Controleer... kopie van uw bewijs ~
"Stemwijze" != "Bij volmacht" (S2) van Nederlanderschap.. " wordt getoond.

TlL5F6 "langer dan 10 jaar" (S 1) = ja & Veld "Controleer... kopie van uw bewijs ~
"Stemwijze" != "Bij volmacht" (S2) van Nederlanderschap.. " wordt getoond.

TlL5F7 "openbare dienst Aruba" (Sl) = nee & Veld "Controleer... kopie van uw bewijs ~
"Stemwijze" != "Bij volmacht" (S2) van Nederlanderschap.. " wordt getoond.

TlL5F8 "openbare dienst Aruba" (Sl) = ja & Veld "Controleer... kopie van uw bewijs ~
"Stemwijze" != "Bij volmacht" (S2) van Nederlanderschap.. " wordt getoond.

TlL5F9 "Voert u een gemeensch. hh (S 1)" = nee Veld "Controleer... kopie van uw bewijs ~
& "Stemwijze" != "Bij volmacht" (S2) van Nederlanderschap.. " wordt getoond.

TlL5F10 "Voeli u een gemeensch. hh (Sl)" = ja & Veld "Controleer. .. kopie van uw bewijs ~
"Stemwijze" != "Bij volmacht" (S2) van Nederlanderschap.. " wordt getoond.

T1L5F11 "Woonachtig Aruba" (Sl) = nee & Veld "Controleer... handtekening van de ~
"Stemwijze" = "Bij volmacht" (S2) gemachtigde... " wordt getoond.

TlL5F12 "Woonachtig Aruba" (Sl) = ja & Veld "Controleer... handtekening van de ~
"Stemwijze" = "Bij volmacht" (S2) gemachtigde... " wordt getoond.

TlL5F13 "langeI' dan 10 jaar" (S 1) = nee & Veld "Controleer... handtekening van de ~
"Stemwijze" = "Bij volmacht" (S2) gemachtigde... " wordt getoond.

TlL5F14 "langeI' dan 10jaar" (Sl)=ja & Veld "Controleer... handtekening van de ~
"Stemwijze" = "Bij volmacht" (S2) gemachtigde... " wordt getoond.

T1L5F15 "openbare dienst Aruba" (S 1) = nee & Veld "Controleer... handtekening van de ~
"Stemwijze" = "Bij volmacht" (S2) gemachtigde... " wordt getoond.

TlL5F16 "openbare dienst Aruba" (Sl) = ja & Veld "Controleer... handtekening van de ~
"Stemwijze" = "Bij volmacht" (S2) gemachtigde... " wordt getoond.

TlL5F17 "Voert u een gemeensch. hh (Sl)" = ja & Veld "Controleer... handtekening van de ~
"Stemwijze" = "Bij volmacht" (S2) gemachtigde... " wordt getoond.

T1L5F18 "Verblijft u op de dag van de stemming Veld "Controleer. .. ~
(Scherm 1) = ja handtekening... "wordt getoond.

T1L5F19 Link "openen" PDF wordt geopend ~
T1L5F20 Terug Systeem verwijst door naar Scherm 4 ~

Stemgegevens
T1L5F21 VerdeI' Systeem verwijst door naar Scherm 6 ~

Afsluiting
T1L5F22 Nee, ik wil de gegevens aanpassen autoforward naar scherm 1 ~
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Testcase Beschrijving T OK?

TlL6Fl Schermopbouw Scherm is correct opgebouwd. Teksten [gJ
zijn juist. Alle menuitems worden
getoond.

1. 11et menuitem "Afsluiting" aan de rechterkant in de navigatie wordt niet getoond,
dit geldt voor aIle volgende schermen. In het FO staat het menuitem wei afgebeeld.

2. THel "afsluiten" staat niet boven de tekst. Dit staat wei op de screenshot van het FO.
TlL6F2 Scherm 1 tim 4 niet allen geaccordeerd Enkel melding zichtbaar: "Dit scherm kan [gJ

niet getoond worden. Vul eerst aile
voorgaande schermen"

I. Aangezien de navigatie nie! te zien is, kan.ie hier ook niet komen zonder dat alles is
ingevuld. De foutmelding die in het FO besehreven staat is nie! te controleren.

T1L6F3 Link "hier" Systeem sluit het venster [gJ
TlL6F4 Terug Systeem verwijst door naar Scherm 7 [gJ

PDF afdrukken

3.2.1.8 PDF

Testcase JJv""Ul IJVIJ!1", IJILyvvl. OK?

TlL7Fl Opbouw PDF D 3-1 en M3 zijn correct [gJ
opgebouwd. Teksten zijnjuist.

TlL7F2 Diacryten PDF D 3-1 en M3 geven de meest [gJ
gangbare diacrieten goed weer.

I. De apostrof (') wordt niet goed weergegeven in het pdf bestand. Voorbeeld achternaam: 't
Hart, wordt niet goed weergegeven. De ouput is: "t Hart. Enkele . worden ".

TlL7F3 "Woonachtig Aruba/Antillen" (Scherm 1) PDF D 3-1 wordt getoond en [gJ
= nee aanvinkhokje 1 (Aan het hoofd van de

consulaire post) is aan. Het veld wordt
aangevuld met het veld "Woonplaats".

TIL7F4 "langeI' dan 10 jaar" (Scherm 1) = ja PDF D 3-1 wordt getoond en [gJ
aanvinkhokje 2 (Aan de
vertegenwoordiger van NL in de Antillen)
is aan.

TlL7F5 "openbare dienst Aruba/Antillen" PDF D 3-1 wordt getoond en [gJ
(Scherm 1) = ja aanvinkhokje 3 (De minister van/voor) is

aan. Het veld wordt aangevuld met
inhoud veld "Onder welke ministerie"

TlL7F6 "Voert u een gemeenschappelijke PDF D 3-1 wordt getoond en [gJ
huishouding (Scherm 1)" = ja aanvinkhokje 3 (De minister van/voor) is

aan. Het veld wordt aangevuld met
inhoud veld "Onder welke ministerie"

TlL7F7 "Onderhoud Nederland" (Scherm 3) = PDF D 3-1 wordt getoond en [gJ
nee aanvinkhokje 4 (Aan burgemeester en

wethouder) is aan.
TlL7F8 "Verblijft u op de dag van de stemming" PDF M3 wordt getoond en het veld "Aan [gJ

(Scherm I) = ja de bugemeester van" moet worden
aangvuld met de woonplaats van de kiezer
(scherm 3)

TlL7F9 Opslaan PDF wordt opgeslagen onder de [gJ
standaardnaam 'Registratieformulier'

l. De pdfwordt niet opgeslagen onder de naam "Registratieformulier" zoals in het FO staat.
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ITl L7Fl 0 I Opgeslagen op netwerk I PDF wordt opgeslagen op het netwerk I~
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4 Conclusie

Zoals uit hoofdstuk 2 is gebleken, is op dat moment aIleen de Voting Window applicatie en
de registratie van een kiezer (eFormulieren) getest tijdens de FAT. Tijdens de deeltest zal
extra aandacht worden besteed aan het testen van de functionaliteiten van de overige
componenten waar Kiezen op Afstand tijdens de komende verkiezingsperiode mee te maken
zal krijgen. Deze zuBen in het deeltestplan in detail worden uitgewerkt.

1) Voting Window
Uit hoofdstuk 3.1 is gebleken dat de Voting Window naar naar behoren functioneert. Slechts
een vijftal bevindingen, waarvan er een als hinderlijk kan worden ervaren (T2L3Fl), er een
als blokkerend (T2L9F3), er twee layout kwesties betreffen (T2L4Fl en T2L4FlO) en er een
bevinding te maken heeft met de testomgeving zelf (TlL1F2).
Deze dienen voor in productie name te zijn opgelost en zuBen in de regressietest wederom
getest worden.

De niet uitgevoerde test (T2L4F5) zou in theorie een extra bevinding kunnen leveren. De
verwachting is echter dat deze situatie, waarbij de lijst van politieke partijen zeer beperkt is,
zich in de productieomgeving niet zal voordoen.

2) Registratie (eFormulieren)
Uit hoofstuk 3.2 is gebleken dat de het registratie onderdeel naar behoren functioneert. Er zijn
echter weI bevindingen uit de tests naar voren gekomen die onder prioriteit 2 (normaal),
prioriteit 3 (laag) en prioriteit 4 (cosmetisch) vaBen. Deze dienen voor in productie name te
zijn opgelost en zuBen in de regressietest wederom getest worden.
De niet uitgevoerde test (TIL7F2) zou in theorie een extra bevinding kunnen leveren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bevindingen per prioriteit.

Prioriteit 2 (normaal) Prioriteit 3 (laag) Prioriteit 4 (cosmetisch)
TlL1Fl TlL2Fl TlL2FIO
TlL3Fl TlL2F22 TlL4F13
TlL4Fl TlL2F25 TlL4F26
TlL5Fl TlL4F20 TlL4F32
TlL5F17 TlL4F22
TlL5F18 TlL4F24
TlL5F19 TlL7F9
TIL5F22
TlL5Fl
TIL6Fl
TlL6F2
TlL7F2
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