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Digitala kulturhuset Space väljer System
Verification som strategisk QA-partner
Space, som öppnar den 27 november 2021, är Stockholms nya digitala
kulturhus för gaming, musik och content creation. Space har valt System
Verification som strategisk partner för testning och kvalitetssäkring av den
digitala mijön.
Med musikstudios, gaming och coworking under ett och samma tak vill Space
bli en naturlig mötesplats för den digitala generationen. Hos Space hittas
även The Avicii Experience – en interaktiv utställning och resa in i Tim ’Avicii’
Berglings musikaliska universum – samt norra Europas största permanenta esportarena.

Med arenan och ungefär 400 gamingdatorer riktar sig Space både mot den
professionella e-sportscenen och en spelsugen allmänhet. Upplevelsen är i
fokus.
”För oss är det viktigt att vår teknik och spelupplevelsen håller högsta
kvalitet”, säger Peter Ahnegård, huvudansvarig för Space Portal och
gamingverksamheten på Space. ”Att registrera sig, få access till datorerna,
kunna beställa något att dricka medan du spelar – allt är en del av Spaceupplevelsen. Och när vi tittade på existerande system på marknaden tyckte vi
inte de riktigt höll måttet för att skapa det vi ville ha. Vi ville bygga nåt som
var större, bättre och coolare.”
Ett komplext projekt med höga krav, med andra ord. Vilket också ställer höga
krav på kvalitetssäkring och testning.
”Vi insåg tidigt att vi behöver professionella verktyg och metoder för att testa
systemet på ett adekvat sätt. Då kontaktade vi System Verification”, säger
Peter Ahnegård. ”Redan innan vi tecknat samarbetsavtal inledde de med en
konsultativ process och hjälpte oss att precisera våra behov. Det ingav
förtroende. De uppvisade en hög grad av kompetens och leveransförmåga,
och presenterade samtidigt ett antal verktyg som kunde vara till gagn i vårt
projekt.”
System Verifications modell och tjänster innebär att kunden betalar för det
värde man får i projektet – inte för konsulttimmar. Health Check är
exempelvis ett verktyg som snabbt och enkelt ger en bild av kodens kvalitet
och ger värdefull feedback till utvecklingsteamet.
”Vi är glada och stolta över partnerskapet och att vara en del av Space-resan.
Jag är övertygad om att vi kan tillföra strategiskt tänk och värdefull
kompetens kring kvalitetssäkring. Vi ser fram emot ett samarbete som präglas
av långsiktighet och stor flexibilitet. Vi levererar en fullskalig, paketerad
tjänst på abonnemangsbasis, och vi kan anpassa våra leveranser allt eftersom
behoven ändras. Allt bygger på förtroende och det är precis så vi vill jobba,
för det är precis så våra tjänster och leveranser skapar maximalt värde”, säger
Erik Björhäll, CEO System Verification.
”I vårt team ingår specialister från såväl Stockholm och Malmö som Tyskland
och Bosnien. Det handlar helt enkelt om att erbjuda Space den bästa
spetskompetensen för varje uppgift. Att vi är med från början och har

ansvaret för att sätta upp testautomatiseringsramverket och etablera
processer bidrar också till en kostnadseffektiv leverans”, säger Adam Strandh,
Regional Manager för System Verification i Stockholm.
”Vårt partneravtal ger också System Verifications anställda tillgång till
upplevelserna vi erbjuder här på Space. Så vi ser inte det här som en one-off.
Vår ambition är att vi ska vidareförädla vårt system och fortsätta leva i
symbios med vårt utvecklingsteam – och med System Verification”, avslutar
Peter Ahnegård.
Vill du läsa mer om de olika tjänsterna vi levererar?
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System Verification grundades 2002. Bolaget är ledande inom QA – Quality
Assurance – och levererar insikter, kundnytta och värde via
specialistkompetens samt AI-drivna verktyg för mjukvaruövervakning och
analys. Företagets geografiska positionering i kombination med kundernas
ökade efterfrågan på effektiv distansleverans ger System Verification goda
möjligheter att fortsätta adressera en global marknad med mixade
leveransteam från respektive verksamhet i koncernen. Tillsammans med
partnerföretagen Reeinvent och CodeScene bildar System Verification ett
ekosystem av snabbväxande spjutspetsbolag som kompletterar varandra och
skapar synergier för bolagen, dess medarbetare och kunder.
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