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Grundfos vælger danskudviklet test system til al fremtidig test på
globalt plan
Efter at have brugt det danskudviklede test system SeqZap i den danske udviklingsafdeling i et år, er
pumpe-koncernen Grundfos nu ved at rulle SeqZap ud i deres udviklingsafdelinger i resten af verden,
startende med Kina og Indien.

SeqZap forkorter udviklingstiden for nye produkter
Med SeqZap tester Grundfos nu deres pumper kontinuerligt, i stedet for ved afslutningen af
udviklingsforløbet. Hermed forkortes udviklingstiden betydeligt.
Da mange produkter deler den samme funktionalitet, vil testen kunne genbruges på tværs af produkterne.
Det gør SeqZap til et godt match i Grundfos’ plan om at nedsætte udviklingstiden for nye pumper og
reducere deres time-to-market markant.
”SeqZap gør det muligt for Grundfos at standardisere al vores test i ét samlet system. Det gør det langt
nemmere for os at dele test-erfaringer og -kompetencer på tværs af udviklingsprojekterne.”
-

Gert Frost, Software Delivery Responsible hos Grundfos

Et voksende marked
Behovet for test af embedded software forventes at fortsætte med at vokse de kommende år.
Produkter får mere og mere software for at tilfredsstille forbrugernes behov for intelligente produkter. Ikke
mindst Internet-of-Things (IoT) bølgen gør, at der i de kommende år vil komme en eksplosion af produkter,
der skal kommunikere over Internettet. Samtidig betyder øget konkurrence at industrien skal kunne udvikle
nye produkter hurtigere for at imødekomme forbrugernes forventninger om øget intelligens. Denne
eksplosion i produktkompleksiteten vil medføre et markant større behov for at kunne teste et produkt,
inden det sættes til salg.

CIM Software Testing A/S
CIM Software Testing er firmaet bag test systemet SeqZap. CIM Software Testing er et selskab i CIM
gruppen, der leverer tekniske løsninger og konsulentydelser til industrien.

SeqZap
SeqZap er det første test system med hovedfokus på test af embedded (indlejret) software.
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