
1 Akceptační test

Název
TEST ZMĚNY TEXTU TLAČÍTKA PŘI VYTVOŘENÍ

STANDARDNÍHO ÚČTU A RYCHLOÚČTU

Popis Test správného  textu tlačítka při vyplnění názvu účtu

Priorita Vysoká

Prerekvizita
Uživatel se nachází na obrazovce s formulářem pro vytvoření 
nového účtu

KROK POPIS DATA VÝSTUP

1.

Uživatel se nachází 
na stránce  s 
formulářem pro 
vytvoření nového 
účtu

---
Tlačítko pro 
vytvoření účtu má 
text „Rychloúčet“

2.
Uživatel vyplní 
název účtu

„22 stred“

Pole pro název účtu 
má hodnotu „22 
stred“. Tlačítko pro 
vytvoření účtu má 
text „Vytvořit účet“

3.
Uživatel vymaže 
název účtu 

---

Pole pro název účtu 
je prázdné a tlačítko 
pro vytvoření stolu 
má text 
„Rychloúčet“

4.
Uživatel vyplní 
název účtu

„22 stred“
Klikne na tlačítko 
„Vytvořit účet“

5.

Vytvořil se účet s 
názvem „22 stred“ a 
změnila se 
obrazovka

Uživatel na 
obrazovce s 
objednávkou a má 
vybraný nově 
vytvořený účet.

DATUM TEST PROVEDL V POŘÁDKU PROBLÉMY

17.3.2015 Samek Ano ---

11.5. 2015 Samek Ano ---



2 Akceptační test

Název
NEAKTIVNÍ TLAČÍTKO „OBJEDNAT“ PŘI PRÁZDNÉ

OBEJDNÁVCE

Popis
Kontrola neaktivního tlačítka objednat, v případě prázdné 
obejdnávky

Priorita Střední

Prerekvizita
Uživatel se nachází na obrazovce s objednávkou s vybraným účtem 
z předchozího kroku – 22 stred

KROK POPIS DATA VÝSTUP

1.
Uživatel se nachází na 
obrazovce s 
objednávkou

---
Tlačítko objednat je 
neaktivní

2.
Uživatel vybere novou 
položku na účet.

Koláče – jablečný závin

V detailu objednávky 
přibyla položka jablečný
závin a tlačítko pro 
objednání je nyní aktivní

3.
Uživatel potvrdí 
objednávku kliknutím na
tlačítko objednat

Jablečný závin se objevil
na účtu, detail 
objednávky je prázdný a 
tlačítko objednat je 
neaktivní

4. Uživatel opakuje bod 2.  Viz 2. Viz 2.

5.
Uživatel kline na tlačítko
„Zrušit“ pro zrušení 
objednávky

Detail účtu je prázdný, 
na účtě je pouze 1 
jablečný závin, tlačítko 
pro objednání je 
neaktivní.

6. Uživatel opakuje bod 2.  Viz 2. Viz 2.

7.

Uživatel zruší jablečný 
závin klinutním na 
tlačítko „-“  u položky v 
objednávce

Detail účtu je prázdný, 
na účtě je pouze 1 
jablečný závin, tlačítko 
pro objednání je 
neaktivní.

DATUM TEST PROVEDL V POŘÁDKU PROBLÉMY

17.3.2015 Samek Ano ---

11.5.2015 Samek Ano ---



3 Akceptační test
Název OTÁČENÍ POLOŽEK ÚČTU PŘI PLATBĚ

Popis Kontrola nepřehazování položek účtu na obrazovce s platbou

Priorita Nízká

Prerekvizita
Uživatel je na obrazovce „Objednávka“, má vybraný účet z testu č.1
– 22 stred

KROK POPIS DATA VÝSTUP

1.
Uživatel zvolí 
položku

Kávy - Flat white

V detailu 
objednávky je 1x 
káva Flat White, na 
účtě je 1x jablečný 
závin

2.
Potvrzení 
objednávky 
tlačítkem objednat

Na účtě je 1x 
jablečný závin a 1x 
Flat white

3.

Uživatel se přepne 
na obrazovku platit 
kliknutím na tlačítko
menu „Zaplatit“

Na účtě vidí na 
prvním místě 
jablečný závin a na 
druhém Flat white

4.
Uživatel opět klikne 
na tlačítko menu 
„Zaplatit“

Na účtě jsou 
položky ve stejném 
pořadí jako v kroku 
3.

DATUM TEST PROVEDL V POŘÁDKU PROBLÉMY

17.3.2015 Samek Ano ---

11.5.2015 Samek Ano ---



4 Akceptační test

Název
VYTVOŘENÍ NOVÉHO ÚČTU NA OBRAZOVCE

PŘESUNUTÍ POLOŽEK MEZI ÚČTY

Popis Test vytvoření nového účtu při přesouvání položek mezi účty

Priorita Střední

Prerekvizita Uživatel má vybraný účet 22 stred a je na obrozovce pro přesun účtů

KROK POPIS DATA VÝSTUP

1.
Uživatel kline na 
tlačítko „Nový účet“

Zobrazí se vstupní 
pole pro název 
nového účtu, a text 
tlačítka se změní na 
„Uložit změny“

2.
Uživatel vyplní 
vstupní pole

13 okno
Vyplněné vstupní 
pole pro název 
nového účtu

3.
Uživatel klikne na 
tlačítko „Uložit 
změny“

13 okno

V panelu „Cílový 
účet“ se na prvním 
místě zobrazí nově 
vytvořený účet „13 
okno“ a je označený.
Tlačíko pro 
vytvoření účtu, má 
opět označení „Nový
účet“

DATUM TEST PROVEDL V POŘÁDKU PROBLÉMY

17.3.2015 Samek Ano ---

11.5.2015 Samek Ano ---



5 Akceptační test
Název ULOŽENÍ ROZPRACOVANÉ OBJEDNÁVKY

Popis
Test zapamatování rozpracované objednávky, při přechodu na 
jinou obrazovku

Priorita Vysoká

Prerekvizita
Uživatel je na obrazovce s objednávkou, má vybraný účet z testu 
1 – 22 stred.

KROK POPIS DATA VÝSTUP

1.
Uživatel vybere 
objednávané položky

Piva – Plzen 12
V panelu objednávka je 
1x Plzen 12

2.
Uživatel klikne na 
tlačítko „Zaplatit“ v 
menu

Uživatel se nachází na 
obrazovce pro placení

3.
Uživatel klikne na 
tlačítko „Nový“ v menu

Uživatel je na obrazovce 
s formulářem pro 
vytvoření nového účtu

4.

Uživatel klikne na 
tlačítko „Rychloúčet“ 
pro vytvoření nového 
účtu

Uživatel je na obrazovce 
s objednávkou pro nově 
vytvořený účet s názvem
-  času vytvoření ve 
formátu: HH:mm:ss 
DD/MM.

5.
Uživatel klikne na 
tlačítko „Účty“

Uživate je na obrazovce 
se seznamem účtů

6.
Uživatel klikne na  
předešlý účet – 22 stred

Zobrazí se mu dialog s 
upozorněním, že má 
rozpracovanou 
objednávku  „Máte 
rozpracovanou 
objednávku, chtete ji 
použít?“

7. Uživatel klikne na ANO

Uživatel se nachází na 
obrazovce s objednávkou
a v detailu objednávky je
položka 1x Plzen 12



6 Akceptační test
Název TESTOVÁNÍ ONLINE REGISTRACE APLIKACE

Popis
Cílem je otestovat funkční online registraci aplikace. Uživatel vyplní registrační 
formulář a na email obdrží licenčín kód.

Priorita Vysoká

Prerekvizita

V konfiguračním souboru je nutné uvést fungující adresu pro online registraci - 
pro testovací účely mít zprovozněné stránky na localhostu 
(localhost:<port>/online.php). Dále se uživatel nachází na obrazovce pro 
registraci, kde si vybírá variantu registrace, FREE, TRIAL, FULL

KROK POPIS DATA VÝSTUP

1.
Uživatel je na obrazoce  
s výběre typu registrace

Obrazovka s třemi 
tlačítky v řadě s texty: 
„Trial“, „Free“, „Full“

2.
Uživatel klikne na 
tlačítko „Free“

Uživatel vidí obrazovku,
s vygenerovaným 
registračním kódem, 
pokyny, vstupní pole pro
licenční klíč a tři tlačítka
– Získat licenci, 
Registrujte online, Zpět. 
(Vyplněný regisrační kód
se liší dle hardwerové 
konfigurace)

3.
Uživatel klikne na 
tlačítko „Registrujte 
online“

Uživatel vidí vstupní 
pole pro email, pole pro 
jméno vlastníka  
licence(Owner) a 
předvyplněné pole s 
vygenerovaným 
licečním kódem.

4.
Uživatel vyplní formulář
svým emailem a jménem

5.
Uživatel klikne na 
tlačítko „Registrovat se“

Uživateli se zobrazí 
obrazovka s jedním 
vstupním polem pro 
vložení zaslaného 
licenčního klíče, a 
tlačítka „Získat licenci“, 
„Zpět“, „Registrujte 
online“

6.

Uživatel zkopíruje 
přijatý kód v emailu a 
vloží do vstupního pole, 
pro licenční kód

Licenční kód zaslaný 
emailem

Vyplněné pole zaslaným 
klíčem

7.
Uživatel kline na tlačítko
„Získat licenci“

Uživateli se zobrazí 
obrazovka s přihlášením

DATUM TEST PROVEDL V POŘÁDKU PROBLÉMY

20.3.2015 Samek Ano ---

11.5.2015 Samek Ano ---



7 Akceptační test
Název TEST ZOBRAZENÍ LICENČNÍHO DIALOGU

Popis
Cílem je otestovat chování licenčního dialogu při prvním spuštění, 
zejména vypnutí aplikace v případě nesouhlasu s podmínkami

Priorita Střední

Prerekvizita
V konfigračním souboru clientConfig.cfg  by neměla být hodnota 
eula, popřípadě má být nastavená hodnotu false.

KROK POPIS DATA VÝSTUP

1. Uživatel spustí aplikaci

Aplikace je spuštěná a je
zobrazen dialog – 
Licenční ujednání. Pod 
textem licence, jsou 
umístěna tlačítka – 
Souhlasím, Nesouhlasím

     2.
Uživatel klikne na 
tlačítko - Nesouhlasím

Dojde k vypnutí 
aplikace.

3. Zopakovaní bodu 1.

4.
Uživatel klikne na křížek
, pro zavření  licenčního 
dialogu.

Dialog se nezavře, 
aplikace je stále 
spuštěna.

5.
Uživatel klikne na 
tlačítko - Souhlasím

Licenční ujedná se 
zavře, uživatel se 
nachází na obrazovce 
pro přihlášení.

6.
Uživatel ukončí aplikaci
a opakuje bod 1.

Je spuštěná aplikace, 
uživatel je přímo na 
obrazovce pro přihlášení.
Licenční dialog se již 
nezobrazí.

DATUM TEST PROVEDL V POŘÁDKU PROBLÉMY

8.5.2015 Samek Ano ---

11.5. 2015 Samek Ano ---
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