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Over IXON
IXON is een bedrijf dat als missie heeft om gebruiksvriendelijke, veilige en externe toegang
tot industriële machines mogelijk te maken. Met de IXON oplossing kan de machinebouwer
of system integrator direct verbinding maken met zijn industriële machines wereldwijd.
Hierdoor is hij in staat om op afstand storingen te verhelpen, onderhoud aan machines uit te
voeren en deze te monitoren. IXON bestaat uit 50 werknemers. Het bedrijf is gevestigd in
Overloon.

De opdracht
Door de enorme stijging aan functionaliteit in onze front-end applicaties (vue en angular 9),
is het steeds meer van belang om deze applicaties goed te testen. Daarmee willen we de
code kwaliteit waarborgen en voorkomen dat er nieuwe bugs worden geïntroduceerd.

Op dit moment gebeurt dit met een flink aantal unit-tests die automatisch runnen voor iedere
commit op een project. We willen dit process verder verbeteren en hebben inmiddels voor
een aantal kritieke functies ook end-to-end tests gemaakt, waarmee we nog beter kunnen
testen of componenten niet alleen los van elkaar maar ook in samenhang een bepaalde
functionaliteit naar verwachting kunnen uitvoeren. Met name op dit laatste vlak zien we
enorm veel potentie.

Wij dagen je uit om mee te denken over hoe we het front-end test-proces bij IXON verder
kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke tools of structuren ons kunnen
helpen om sneller en/of beter te kunnen testen. Ook kunnen de inzichten van ons product
support team helpen om beter te focussen op welke onderdelen mogelijk extra aandacht
verdienen m.b.t. Testing.

Voor een meeloop-stage is het ook mogelijk om met onze huidige tooling ons team te helpen
met het uitbreiden van de bestaande unit- en E2E tests.

De opdracht is op te delen in één of meerdere van de volgende taken:
● Onderzoek naar tooling en technieken
● Onderzoek naar focus toepassingen
● Opstellen adviesrapport
● Uitwerken unit-/end-to-end tests


