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1. Вовед 

 

Документов даден во прилог служи за го дефинира целокупниот квалитет на 

проектот преку тестирање на апликацијата. Со цел да се заврши процесот ќе биде 

потребен тестер. За тој проблем да се реши потребно е на тестерот да му се овозможи 

пристап до потребните информации, да му се овозможи пристап до сите ресурси 

потребни за тестирање на проектот, да се доделат одговорности на членови од тимот 

поделени по оддел, да се дефинира начинот на комуникација помеѓу тестерот и 

членот одговорен  за примање на извештаите. 

 

2. Обезбедување на пристап до апликацијата 

За пристап до апликацијата потребни се следниве ресурси: 

 Visual Studio (препорачлива е верзијата од 2013год.) 

 JDK 

 Тунел потребен за пристап до базата на податоци кој ќе биде 

доставен во склоп на овој документ под името tunnel.bat 

 URL линк (https://github.com/nenadstojanovikj/BankrotManager.git)  

до репозиторот каде што се наоѓа кодот од целиот проект 

 За пристап до овој репозитор потребни се привилегии кои ќе 

бидат обезбедени од страна на проект менаџерот 

 On-line документ каде што ќе се внесуваат забелешките и 

проблемите кои ги пронашол тестерот 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vla3dl94uK7zkNP2hJWqfu

1b0QdUpvm0Z1xN5F3gSfI/edit#gid=0  

  

https://github.com/nenadstojanovikj/BankrotManager.git
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vla3dl94uK7zkNP2hJWqfu1b0QdUpvm0Z1xN5F3gSfI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vla3dl94uK7zkNP2hJWqfu1b0QdUpvm0Z1xN5F3gSfI/edit#gid=0
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3. Информации за одговорните членови од тимот 

Сите забелешки и проблеми кои ќе бидат установени од страна на 

тестерот треба да бидат додадени во документот наведен во како ресурс во 

точка 2 од овој документ.  

Пристапот до тој документ е дозволен на сите членови од тимот со тоа 

што проект менаџерот треба да назначи некој член од тимот кој ќе го реши 

проблемот.  

Доколку проект менаџерот поради некои причини не е во можност да го 

направи тоа, тогаш, тим лидерот треба да ја преземе таа одговорност. 

Исто така, постои можност доколку одреден член се одлучи доброволно 

да го реши проблемот единствено што треба да направи е во документот да 

запише дека тој се назначил со негово име и презиме. 
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4. Целосен приказ на процесот на тестирање 

  

Bankrupt 

Manager 

Име на проблемот и објаснување Назначен 

член 

Статус 

Login/Register 

1 Потребна е верификација и известување за 

корисникот доколку нешто не е во ред 

Миланов 

Кристијан 

Завршен 

2 Мерки за сигурност и најава на корисникот Спировски 

Кристијан 

Завршен 

3 Логото при менување на големината на 

страната останува со фиксна големина и 

зафаќа многу простор 

Качулачки 

Борис 

Завршен 

4 Полето за лозинка треба да има максимум 

32 карактери 

Николов 

Тодор 

Завршен 

5   Завршен 

Home 

1 Интерфејсот не е прегледен потребни се 

корекции во дизајнот 

Качулачки 

Борис 

Завршен 

2 При внесување на трансакција вредностите 

на funds и saved funds не се ажурираат. 

Потребно е превчитување на страната за да 

се ажурираат. 

Стојановиќ 

Ненад 

Завршен 

3 Ако разликата преку категории е многу 

голема. Графиконите не ја прикажуваат 

состојбата убаво. 

Ангеловски 

Драган 

Отворен 

4 Wishlist делот во Home не функционира Стеваноска 

Евгенија 

Завршен 

5   Завршен 

Wishlist 

1 Дизајнот не е прегледен Качулачки 

Борис 

Завршен 

2 Ако купиш продукт од wishlist се додава во 

трансакции како пригод 

Стојановиќ 

Ненад 

Завршен 

3   Завршен 
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4   Завршен 

5   Завршен 

Stats 

1 Треба да се обезбеди копче за бришење на 

трансакции во случај на направена грешка 

при внес од страна на корисникот 

Ангеловски 

Драган 

Завршен 

2 Копчето за селектирање на датум да се 

намали и среди да изгледа како копче 

Качулачки 

Борис 

Завршен 

3   Завршен 

4   Завршен 

5   Завршен 

 


