
 

 IT Doel 

Draadeind 3 

5685 DB Best 

06-42386056  

info@itdoel.nl 

 

 

   KvK: BTW: Rekening nr.:  

                    

 

Test Scenario: bestelling plaatsen 
 

Stap 1 Bepaal de data waar je mee gaat testen 
 

Soort  omschrijving 

Artikel Moschino Jurk 
 

Artikel Fabiana Filippi Broek lang 
 

Artikel Hoedje 
 

Klant naam Trui van de Broek 

Klant adres Langebroek straat 123 

Klant Postcode 9876 DB 

Klant Plaats Broek 

Verzend optie  Ophalen 

Klant betaald met Visa -> betaling mislukt 

Klant betaald met Mastercard -> betaling succesvol 

 

Stap 2 wat ga je testen?  
 

1 artikel via navigeren opzoeken, bestellen en betaling mislukt 
Actie Uitkomst Ok? 

Navigeer naar artikel moschino Jurk via het navigatiemenu   

Controleer de informatie bij het artikel, komt dit overeen 

met de informatie uit Liberty? 

  

Plaats het artikel in de winkelmand   

Ga naar de winkelmand en klik op afrekenen   

Vul de klant gegevens in en selecteer de verzendoptie   

Klik op volgende en betalen   

De betaling wordt succesvol afgerond   

De bestelling komt terug in de admin van Shopify   

Handel de bestelling af in Shopify en print de pakbon   
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Meerdere artikelen bestellen en betaling succesvol 
Actie Uitkomst Ok? 

Navigeer naar artikel moschino Jurk via het navigatiemenu   

Controleer de informatie bij het artikel, komt dit overeen 

met de informatie uit Liberty? 

  

Plaats het artikel in de winkelmand   

Ga naar de winkelmand en klik op afrekenen   

Vul de klant gegevens in en selecteer de verzendoptie   

Klik op volgende en betalen   

De betaling wordt succesvol afgerond   

De bestelling komt terug in de admin van Shopify   

Handel de bestelling af in Shopify en print de pakbon   

 

Stap 3 Wat is de conclusie van de test resultaten?  
 

1. Bijv. Het navigatie menu moet nog aangepast worden, door alles op alfabet te zetten 

2. Bijv.  

 

Aanvullende test data 
https://help.shopify.com/nl/manual/payments/shopify-payments/testing-shopify-payments  

https://help.shopify.com/nl/manual/payments/shopify-payments/testing-shopify-payments
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