
Ranorex 
Sophisticated tests for desktop, web and mobile. 



 

Training Ranorex 
 

In deze 2 daagse cursus leer je werken met de nieuwste versie van Ranorex.  

 

We starten met de basis van testautomatisering waarin teststrategie, de 

testautomatiseringspyramide en algemene kennis rondom testautomatisering aan bod 

komen. 

 

Vervolgens gaan we in op de basisfuncties waarbij we een structuur opbouwen in Ranorex, 

testscripts maken, leren omgaan met alle functies van Ranorex, data driven, xPath, 

variabelen, de repository en afhankelijk van de deelnemers kunnen we nog ingaan op meer 

geavanceerde functies zoals de selenium webkoppeling, het zelf programmeren in Ranorex 

en meer geavanceerde instellingen.. 

 

Na de training: 

 Heb je inzicht in de basis principes van testautomatisering 

 Ken je de testautomatiseringspyramide en de positie van Ranorex 

 Heb je onderhoudbare en herbruikbare testscripts gemaakt met Ranorex 

 Heb je kennisgemaakt met de vele optie die Ranorex kan bieden 

 

Voor wie is deze training bedoeld? 

Deze cursus is aan te raden voor test professionals die meer willen doen met UI-

testautomatisering en Ranorex in het bijzonder. 

 

Aanbevolen voorkennis 

Voor deze training is geen voorkennis benodigd. Kennis van html, xpath en C# is wel een 

voordeel. 

 

Opzet 

Onze ervaren trainers leren u de basis van het goed automatiseren van testen met behulp 

van Ranorex. De trainingen zijn hands-on en wij gebruiken ervaringsgericht leren. 

 

Ervaringsgericht leren betekent dat je deelneemt aan simulaties in plaats van stilzitten en 

kijken naar een slideshow. Een grondige debrief van wat er tijdens de oefeningen gebeurde, 

is een essentieel onderdeel van de training. Tijdens de debriefs leer je van de docent, de 

andere deelnemers maar vooral van jezelf. 

 

De training bestaat uit 4 delen die aan bod komen: 

 Introductie van testautomatisering 

 Introductie in Ranorex 

 Stap voor stap Ranorex leren kennis door te oefenen 

 Indien gewenst ook de complexere onderdelen zoals usercode en geavanceerde opties 

 



 

Programma 

Onderstaand schema geeft een mogelijke invulling. De daadwerkelijke invulling hangt sterk 

af van de aanwezige deelnemers en hun leerdoelen. 

 

 Introductie testautomatisering, checken, testen en testpyramide 

 Introductie in Ranorex 

 Aanmaken project, testsuite, repository en testcases 

 Je eerste test 

 Data driven testing 

 Gebruik van variabelen 

 Repositories 

 Setup/Teardown mechanismen 

 Ranorex spy 

 User code 

 Geavanceerde opties 

 

Locatie en aantal deelnemers 

De training wordt centraal in Nederland verzorgd. Uiteraard is het ook mogelijk om deze in-

house te doen op iedere door u gewenste locatie in Nederland. Hiervoor dient u minimaal 6 

deelnemers aan te melden.  

 

De maximale groepsgrootte is 10 personen. Zodoende krijgt iedereen voldoende 

persoonlijke aandacht en is er voldoende tijd om op vragen en zelf ingebrachte cases in te 

gaan. 

 

Kosten 

2-daagse training: €799 p.p. 

Alle trainingen zijn inclusief koffie, thee, water en lunch. Prijzen zijn exclusief BTW. 

 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie of je inschrijven? Neem dan contact met ons op! 

 

De Agile Testers 

 
 

 

06-12913682 
info@deagiletesters.nl 
www.deagiletesters.nl 
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