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Sammanfattning 
På grund av den nya förordningen GDPR var en hel bransch tvungen att 
ändra sitt sätt att hantera data på. Denna bransch är testdatahanteringen, 
en bransch som baserar sina produkter på att hantera PII (Personally 
Identifiable Information). Detta leder till ett ökat krav på hur data 
förvaras leder till olika lösningar och flera företag som tar chansen att 
etablera sig i marknaden. Det övergripande syftet i denna undersökning 
är att ta fram de positiva och negativa aspekterna ur fem olika 
testdatahanterare. Utöver bara faktainsamling utförs tester för att få 
erfarenhet med varje program och därefter sammanfatta åsikterna med 
konkreta fakta. Resultatet består av resultatet från testfallen och resultatet 
från jämförelsematrisen och tillsammans bildar de ett betyg på 
testdatahanteringsverktyget. Den slutsats som kan dras från denna 
kartläggning är att de program med högst flexibilitet har större chans att 
lyckas men även finns det enkla program som visar att simpelhet är minst 
lika viktigt. 

Nyckelord: Testdata, GDPR, PII, testdatahanterare 
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Abstract 
Due to new regulation GDPR, a whole industry had to change its way of 
handling data. This industry is the test data management industry, an 
industry that bases its products on managing PII (Personally Identifiable 
Information). This leads to an increased demand to how data is stored, 
which by its own leads to different solutions and several companies that 
try their chances to establish themselves in this market. The overall 
purpose of this study is to extract the good and bad aspects from five 
different test data management tools. In addition to the collection of fact, 
tests are performed to gain experience with each program to later 
summarize them both. The result consists of the result from the test cases 
and the result from the comparison matrix and together they form the 
grade on the test data management tool. The conclusion that can be 
drawn from this mapping is that the programs with the highest flexibility 
have a greater chance of success, but there are also simple programs that 
show that simplicity is at least as important. 

Keywords: Test data, GDPR, PII, test data management tool 
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Terminologi 
Nedan är det termer och förkortningar som dyker upp i dokumentet. 

Termer 

Testdata Data som används för att testa program och hitta 
datarelaterade buggar. 

Data Masking  Funktion som maskerar data under test. 

Data Subsetting Funktion som delar upp data i mindre set beroende 
på olika villkor. 

Data Analyzing Funktion som analyserar data och markerar känsliga 
data. 

Data Generation Funktion som genererar olika typer av testdata 
exempelvis personnummer. 

Pseudonymisering Konceptet att göra om riktiga persondata till data 
som det inte går att se från vem den kom ifrån. 

Workflow Ett flöde eller miljö som sparar tidigare uppdrag som 
programmet utfört för återanvändning. 

Propagering Hur databasen hanterar sina relationer när de görs 
om till olika namn. 

Förkortningar 

PUL   Personuppgiftslagen 

GDPR   General Data Protection Regulation 

ETE   Easit Test Engine 

TDM   Test Data Manager eller Test Data Management 

SaaS   Software as a Service 

PII  Personally Identifiable Information  
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1 Inledning 
När EU gjorde om den svenska lagstiftningen för PUL [5] för att sedan 
kalla den för GDPR [6] ändrades också hur vi hanterar uppgifter från 
personer. Detta ändrade också hur man utför testfall på applikationer. 
Innan kunde företagen använda persondata relativt fritt men med GDPR 
så ändrades hela definitionen av känsliga data. När GDPR trädde i kraft 
blev företagen tvungna att garantera att persondata inte användes 
eftersom detta blev strikt förbjudet. 

Dessa program som hanterar testdata har sedan de skapades ansett att 
man ska undvika att använda riktiga persondata. Istället använder 
testdataprogrammen data som de själva skapat eller data som har blivit 
pseudonymiserat [4].  

Med hjälp av testdata så kan mjukvara testas för buggar och andra 
anomalier vid körning. Detta underlättas med hjälp av en 
testdatahanterare vilket förenklar detta markant. En testdatahanterare 
har också möjligheter att maskera den data som används av test.    

Denna undersökning kommer studera sex testdatahanterare och sedan 
jämföra de med varandra. Målet är att presentera vad som är positivt och 
vad som är negativt i varje testdatahanteringprogram samt att belysa vad 
som kan göras för att förbättra ETE. 

Projektet har därför delats upp i två delar, analys och test. Analys är den 
mest krävande delen då den undersöker möjligheten att tillhandahålla 
programmet. Utan programmen kommer endast den dokumentation och 
instruktioner användas för att testa programmen. 

Testen sker efter analysdelen är färdig och där jämförs alla sex olika 
datahanterare med ett tidigare bestämt antal testfall. Dessa testfall har 
Easit tagit fram för att se vad programmet klarar av. 

Efter analys och test sammanfattas undersökningen i e matris för att lätt 
presentera informationen som är samlad. Testfallen som är utförda är 
också medtagna som parametrar. Slutligen så samlas informationen för 
att presenteras i en matris för jämförelse. 
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1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Att hantera data blir allt svårare för att bestämmelser och regler 
tillkommer från regeringar och EU-parlamentet. Det senaste som ändrat 
hur data hanteras är GDPR vilket har gjort att mer data klassas som 
känslig data.  

Testdatahanterare har därför ökat explosionsartat under de senaste åren. 
Där finns det vissa företag som har ledande mjukvara och det leder till att 
små företag vill in i marknaden också. 

Dessa två bakomstående problem leder till denna analys. Vad kan de 
ledande och de banbrytande tillsammans åstadkomma. Om en redan 
etablerad testdatahanterare delar med sin expertis och anammar ett mer 
innovativt gränssnitt kan de tillsammans blir båda hjälpt. Detta är dock 
inte verkligenheten. Företagen sitter på sin information och vill inte dela 
med den. Det är bara svårt att få veta vilka databaser som stödjs, en sak 
som är kritisk att veta när man väljer testdatahanterare.  

1.2 Övergripande syfte  
Det övergripande syftet med denna rapport är att med hjälp av jämförelse 
och test att ta fram vad som är bra och dåliga egenskaper i ett 
datahanteringsprogram. Detta ska då ge Easit AB möjlighet att utveckla 
sin produkt enligt det resultat som denna rapport har kommit fram till. 

1.3 Avgränsningar 
Denna analys och jämförelse är avgränsad till att analysera och utvärdera 
fem olika testdata program. Dessa jämförs då sedan med Easits egna 
produkt. Dessa fem produkter har Easit tagit fram för att kunna utmana 
sin egen produkt på lämpligast sätt.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål  
Målet med undersökningen är att kunna: 

 Samla in fakta på de olika vanligaste testdatahanteringsverktygen. 

 Jämföra testdatahanteringsverktygen utifrån funktionalitet, 
användarvänlighet, prisstruktur, licensstruktur, paketstruktur, 
testmjukvara, SaaS, online marknadsföring och dokumentation. 

 Utföra fyra olika test på varje program som finns tillgänglig. 
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 Sammanfatta jämförelse och test i en slutgiltig presentation. 

1.5 Översikt 
I kapitel 2 redovisar den nödvändiga teorin för att förstå det resterande 
arbetet. Från beskrivning av varje program till generella begrep som är 
centrala för undersökningen är redovisade. I kapitel 3 ligger fokuset på 
hur arbetsgången kommer att ske och hur informationen samlas. Det 
kommer också ingå en kort förklarning i hur designen för 
jämförelsematrisen tas fram. Sedan presenteras den slutgiltiga lösningen 
i kapitel 4, där beskrivs det hur informationen i matrisen används och hur 
testfallen är uppbyggda för varje testdatahanteringsprogram. I kapitel 5 
presenteras det resultat som undersökningen tagit fram. Slutligen i 
kapitel 6 diskuteras det om hur pass resultatet är rimligt, hur jämförelsen 
slutligen kan tolkas och hur man kan förbättra analysen. 
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2 Teori 
Nedan kommer den aktuella teorin presenteras. Teorin är uppdelad i två 
avsnitt: testdata och testdatahanterare. Målet med avsnittet testdata är att 
informera hur data han hanteras i en testdatahanterare. I avsnittet 
testdatahanterare ges en kort introduktion till varje program som Easit 
AB valt till att undersökas. 

2.1 Test 
När man väl ska försäkra sig om att ett program fungerar som det ska 
kollar man efter buggar. Dessutom används test för att undersöka hur 
programmet beter sig. Olika tester finns för att testa specifika delar av 
programmet. Från att testa vissa delar av koden separat till att göra 
genomgående tester med testdata.  

2.2 Testdata 
För att testa program under utvecklingsfasen så används testdata för att 
ersätta den data som programmet ska använda. Att ta fram testdata är 
oftast tidskrävande och kostsamt. När testdatan väl är framtaget så kan 
den användas för att hitta buggar i programmet som utvecklas. Testdata 
kan sedan användas på många olika sätt. Oavsett hur datan blir 
behandlad senare så finns det en mängd standardfunktioner som kan 
finnas i testdatahanteraren. 

2.2.1 Data Masking 

Ibland kan data vara känslig det vill säga att data kan vara ett 
personnummer eller en mailadress. Enligt en patent [20] visar att behovet 
av data maskning redan var påtänkt innan GDPR fanns. När detta är 
fallet ska informationen ändras så pass så att det inte går att använda den 
för felaktigt syfte. Metoden kallas Data Masking [1] och kan innebära att 
man allt från ersätter data med nya data eller krypterar data [2], se figur 
2.  
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2.2.2 Data Generation 

För att testa olika typer av data finns det oftast en funktion i 
testdatahanterare som genererar dessa typer av data. Funktionerna kan 
generera allt från kontonummer till personnummer [15]. Detta kan 
utföras på olika sätt, allt från att generera färdiga tabeller utifrån ett 
uppslagsverk till att skapa en regel som skapar en viss mängd data inom 
en viss typ. Se figur 3 för ett exempel på hur en generationsfunktion 
fungerar.  

2.2.3 Data Analyzing 

Det första som görs med en okänd databas med data är att man analyserar 
den efter känsliga data [16]. Detta görs genom att kombinera generation 
funktionerna att känna igen vilken data som finns i varje kolumn. Efter 
detta markeras datan ut så användaren ser vad som ska sparas och vad 
som ska maskeras. Dessutom kan dataanalysen användas som ett verktyg 
för senare funktioner. Se figur 4 för ett exempel på hur 
dataanalyseringsfunktionen kan fungera. 

Figur 2 - Data Masking 

Figur 3 - Data Generation 
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2.2.4 Data Subsetting 

En testdatahanterare behöver inte miljoner rader med data för att 
analysera rätt. Därför används funktionen Data Subsetting [2]. Det arbete 
den utför är att göra om stora databaser till mindre hanterbara kopior som 
beter sig lika som originalet men är mycket mindre. Där används Data 
Subsetting för att skapa mindre set med data. Se figur 5 för exempel.  

2.3 Testdatahanterare 
För att kunna testa mjukvaran så används testdatahanterare för att göra 
arbetet smidigare och effektivare. Dessa program gör det lättare för 
användaren att manipulera data. Testdatahanterare utför flera 
funktioner. Allt från data maskning till data generation. Nedan finns de 
sex olika testdatahanterare om kommer analyseras. 

2.3.1 Easit Test Engine 

Sveriges enda företag inom testdatahantering. Easit AB har ett unikt 
tillvägagångssätt till testdatahantering. Easit Test Engine [9] eller ETE är 
ett mer specialiserat verktyg för att analysera och manipulera testdata. 
Detta program är utgångspunkten för alla jämförelser och tester. Allt som 
sedan kommer analyseras och testas kommer att ha jämförts med ETE. 

Figur 5 - Data Subsetting 

Figur 4 - Data Analyzing 
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Utvärderingarna görs också i huvudsyfte för att jämföras med ETE. Detta 
presenteras senare i resultatdelen. Vid skrivande stund har ETE moduler 
som Data Masking, Data Analyzing och Data Subsetting.  

2.3.2 MicroFocus Data Express 

Härstammar från USA och ett företag som är stort inom bankbranschen.  
Data Express [10] är deras lösning inom testdatahanterare. Data Express 
har funktioner som Data Subsetting, Data Maskning och Data 
Generation. MicroFocus har däremot flera olika affärsområden där 
testdatahantering bara är en av de många.  

2.3.3 Informatica Test Data Management 

Ledande i branschen och har många år inom just testdatahantering. 
Härstammar från USA och grundades 1993. Informatica TDM [11] har en 
rad avancerade funktioner varav Data Analys, Data Masking, Data 
Subsetting och Data Generation.  

2.3.4 DATPROF Privacy 

Ett mindre företag från Nederländerna med en unik lösning till 
testdatahantering. Istället för att skapa ett stort program med alla 
funktioner så har DATPROF [12] istället skapat ett program för varje 
funktion. Deras lösning för avidentifiering heter DATPROF Privacy och 
har de funktioner som krävs för att avidentifiera data från databaser.  

2.3.5 CA Technologies Test Data Manager 

CA har en väldigt avancerad testdatahanterare. CA köpte upp en redan 
utvecklad testdatahanterare vid namn Datamaker [17] och efter det 
utvecklade CA en webbaserad lösning. CA Technologies [13]  är ett 
företag grundat i USA.  CA TDM har funktioner som Data Analys, Data 
Masking, Data Subsetting och Data Generation vilket även är fullt 
anpassade för att köras på en webbaserad portal.  

2.3.6 Compuware File-AID 

Compuware [14] är ett företag från USA med lång erfarenhet inom 
testdata. Compuware grundades 1973 och har sedan 1980 utvecklat sin 
testdatahanterare File-AID. Ända fram till 2014 var File-AID ett 
kommandobaserat program men när Compuware släppte sin Topaz 
Workbench kunde kunder integrera File-AID. Detta möjliggjorde en rad 
fler funktioner som Data Masking, Data Analys, Data Subsetting och Data 
Generation.  
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3 Metod 
Denna undersökning är indelad i två delar; test och analys. I följande 
kapitel redovisas hur detta kommer att 

I analysdelen utvärderas sex testdatahanteringprogram utifrån ett 
dokument med punkter som Easit har tagit fram. Punkterna tar upp allt 
från funktionalitet till utseenden och hur företaget marknadsför sina 
produkter på webbsidan. 

I testdelen testas sex testdatahanteringprogram enligt ett testfall som 
Easit har tagit fram. Syftet med testfallet är att se hur programmen utför 
dessa uppgifter eller om det ens är möjligt för programmet. Därefter 
skrivs resultaten ner i en matris som underlättar den slutliga 
utvärderingen på programmen. 

Efter dessa två delar är gjorda sammanfattas det hela genom ett 
dokument där det kommer framgå vilka förbättringspunkter som finns 
för företagets egna program. Det kommer också framgå vilka delar som 
redan är bra utvecklade och vilka delar som saknas fullständigt.  

3.1 Förstudie 
Innan allt arbete kunde påbörjas krävdes det en tid till att lära sig hur 
testdatahanterare fungerar och specifikt hur Easit Test Engine fungerar. 
Detta är kritiskt för analys och test som sedan ska utföras.  

Inlärningsmomentet började med en snabbkurs i hur programmet 
fungerar och hur inloggningsproceduren sker. Efter det visade 
handledaren hur databaskopplingen sattes upp. Detta ledde sedan till en 
introduktion över analysfunktionen på ETE och därefter en kort 
genomgång i hur det skapas nya projekt. 

3.2 Faktainsamling 
Genom att söka efter information på internet har det mesta av 
informationen hittats. De webbsidor som har besökts är produkternas 
egna webbsidor och produkternas dokumentation. Varje område i 
analysfasen delades in i mindre grupper baserat på ett dokument som 
handledaren på Easit AB tillhandahöll. Se bilaga I för fullständig 
kravspecifikation på arbetet.  
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Efter detta bestämdes ett medium att anteckna den information som hade 
tagits fram. Valet blev Excel, ett kalkylprogram med mängder av 
funktioner men främst för att skriva information i matriser. Detta 
kommer tas i mer detalj i nästa avsnitt.  

Vid möjliga problem vid att hitta information kontaktades även säljare 
från företagen för att fråga efter specifik information angående vissa 
punkter. 

3.3 Framtagning av jämförelsematris 
Beslutet att anteckna allt i en matris var redan givet när arbetet krävde att 
en jämförelse skulle utföras. Dock gick matrisen igenom två iterationer 
innan den blev klar. 

Första matrisen skapades i ett Excelblock där de olika programmen var 
separerade i olika ark där varje område var indelade i kolumner. I varje 
kolumn var varje punkt ur kravspecifikationen antecknad. Detta visade 
sig inte vara optimalt då kolumnerna blev olika långa och det skapade en 
känsla av stökighet.  

Andra matrisstrukturen ändrades till att vara det område i som namn på 
varje ark och alla program som kolumnhuvuden. Detta gav en bättre 
estetisk känsla och jämförelsen blev lättare att utföra då alla program var 
samlade i samma ark. Dessutom blev kolumnerna lika långa då samma 
punkt antecknades på samma ställe. 

Den slutgiltiga matrisen fick även färgkodning i ett färgschema som var 
lättsamt att läsa på. Detta gjorde det möjligt att börja anteckna 
informationen från faktainsamlingen in till matrisen. 

3.4 Analys och jämförelse av mjukvara 
Efter matrisen var färdig kunde analys och jämförelsefasen börja. De nio 
områden har punkter som väger mer under jämförelsen. Varje område 
sågs över och en slutlig kommentar gavs på översiktsidan på Excell 
dokumentet. Denna kommentar var baserad på följande punkter som 
finns i nästa avsnitt. Hur analysen på dessa områden sker förklaras nedan 
under respektive punkt.  

3.4.1 Funktionalitet 

Fyra punkter väger mest i utvärderingen av funktionalitet, dessa är hur 
Data Masking, Data Subsetting, Data Generation och Data Analys 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

10 

 

fungerar. Dessa fyra ger nämligen stommen i hur programmets 
funktionalitet betygssätts. Utöver detta kommer det nämnas det som 
sticker ut av funktionaliteten. 

3.4.2 Användbarhet 

Denna punkt är uppdelad i två delar, inlärningskurva och grafiskt 
gränssnitt. Utöver dessa två kommer också det som är unikt med 
programmets användbarhet noteras. 

3.4.3 Pris, licens och paketstruktur 

I denna punkt kommer produktens pris, licens och paketstruktur 
redovisas. Hur anpassar företaget dess olika licenser till det pris som är 
tillgängligt kommer besvaras här. Dessa tre punkter ger då ett 
gemensamt betyg på hur företaget anpassat sig till marknaden. Denna 
punkt är av mindre vikt men är en del av jämförelsen.  

3.4.4 Testmjukvara och SaaS 

Denna punkt hanterar produktens olika typer av mjukvara, om det finns 
gratis testmjukvara och om produkten finns som en SaaS-lösning.  

3.4.5 Online marknadsföring 

Allt från hur företagets webbsida till hur företaget marknadsför sin TDM-
lösning till allmänheten. Det kommer framgå om företaget har YouTube-
kanal, blogg eller annan typ av social media. 

3.4.6 Dokumentation 

I denna punkt redovisas vilka typer av dokumentation som har skapats 
för programmet. Utöver dokumentationen så utvärderas programmet 
support och hur användbar den är. 

3.5 Test av mjukvara 
När analys och jämförelse är färdigt kan det praktiska testarbetet börja. 
Detta är också det slutliga steg i den fullständiga 
konkurrenskartläggningen. Denna del delas upp i fyra deluppgifter som 
varje program ska utföra. Det första testet som utförs är ETE och sedan 
används den som en utgångspunkt för de andra.  

3.6 Validitet 
För att kunna garantera ett bra resultat krävs det att få tillgång till 
programmet och utföra fysisk utvärdering av det. Utan detta sjunker 
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validiteten på analys och test då det endast utförs med hjälp av 
dokumentation och videos.  
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4 Genomförande 
Följande kapitel beskriver den lösning som slutligen använts för att få 
fram ett resultat. 

4.1 Kravspecifikation 
I detta avsnitt redogörs kort vilka krav som sattes vid början av projektets 
början. 

4.1.1 Jämförelsepunkter 

De områden som jämförs mellan varje program. Alla punkter som finns 
nedan är en del av den fullständiga kravspecifikationen som Easit AB har 
skapat för detta arbete. För fullständig kravspecifikation se Bilaga G. 
Dessa sex områden ska analyseras: 

 Funktionalitet 

o Data Maskning 

o Data Analys 

o Data Generation 

o Data Subset 

 Användarvänlighet 

o Inlärningskurva 

o Grafiskt gränssnitt 

 Pris, licens och paketstruktur 

 Testmjukvara och SaaS  

 Online marknadsföring 

 Dokumentation 

4.1.2 Testfall 

Likt de områdena ovan så skapades fyra uppgifter för att mäta varje 
program. Dessa är del av den fullständiga kravspecifikationen vilket 
finns på Bilaga G. Det testfall som utförsär uppdelad i fyra uppgifter: 
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1. Avidentifiera databas där valda delar av personnummer bevaras 
(datum och kön) 

2. Avidentifiera XML är sammanhållen med övrig avidentifiering. 

3. Avidentifiera kolumnen TITLE.ID i databasen IMDB där 
TITLE.KIND_ID är ett specifikt värde. 

4. Avidentifiera MOVIE_INFO.INFO i databasen IMDB om relaterad 
TITLE.KIND_ID har ett visst specifikt värde. 

4.1.3 Redovisning 

I kravspecifikationen skrevs det tydligt i hur arbetet skulle presenteras. 
Genom att konstruera en matris för att redovisa resultatet så innebär det 
att varje punkt är tydligt upplagd och varje program syns lika mycket på 
varje sida.  

4.2 Utformning av matris 
Utifrån den mall som konstruerats för att jämföra dessa fem 
testdatahanterare med ETE så används dessa nio olika områden: 
funktionalitet, användarvänlighet, prisstruktur, licensstruktur, 
paketstruktur, testmjukvara, SaaS, online marknadsföring, 
dokumentation. Den slutliga matrisen som används för att redovisa 
resultatet kan ses nedan: 

Figur 6 - Mall på matris 
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4.3 Test 
När väl testfasen skulle påbörjas kunde endast ett av de fem program som 
skulle jämföras införskaffas som mjukvara. Detta innebar att det enda 
testet som kunde utföras var på ETE och DATPROF Privacy. De olika 
testen hanterar PII på olika sätt 

4.3.1 Testfall 1 - Avidentifiera databas där valda delar av personnummer 
bevaras (datum och kön) 

Detta test kan utföras på olika sätt. Antingen skapar man en egen 
funktion med programmets funktionsskapare eller använder man ren 
SQL för att skriva en SQL-kod som hanterar personnumret. Detta fall blir 
lättare om testdatahanteraren har direktuppdaterande  

4.3.2 Testfall 2 - Avidentifiera XML är sammanhållen med övrig 
avidentifiering 

Detta testfall är väldigt enkelt. Om det valda programmet kan hantera 
XML kan den avidentifiera XML. Om programmet inte kan hantera det 
finns det inget sätt att utföra detta test.  

4.3.3 Testfall 3 - Avidentifiera kolumnen TITLE.ID i databasen IMDB där 
TITLE.KIND_ID är ett specifikt värde. 

Detta fall kräver att databasen kan hantera flera tabeller. Dessutom 
behövs det att programmet klarar av propagering. Dessutom görs detta 
med programmet standardfunktioner som kan hantera 
avidentifieringsfunktioner med anpassningsbara jämförelseparametrar. 

4.3.4 Testfall 4 - Avidentifiera MOVIE_INFO.INFO i databasen IMDB om 
relaterad TITLE.KIND_ID har ett visst specifikt värde. 

I detta test används programmet utbud av standardfunktioner och SQL 
för att utföra detta. Testfallet är väldigt likt testfall 3 eftersom båda 
hanterar två tabeller och jämför värden mellan tabellerna. Återigen 
hanterar man 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

15 

 

5 Resultat 
Nedan redovisas de enskilda resultaten på analys och test för varje 
program. För den fullständiga matrisen med mer ingående information 
om varje område se Bilaga A-H. 

5.1 MicroFocus Data Express 
I kommande avsnitt presenteras resultatet av faktainsamlingen om 
MicroFocus Data Express: 

5.1.1 Funktionalitet 

På grund av att det inte gick att hitta en gratis testmjukvara är denna 
information endast framtagen ur dokumentationen. Vid analys av 
dokumentation framgick inte hur programmet analyserar sin data innan 
den blir ändrad. Det framgick inte hur de olika typerna av data kunde bli 
analyserade.  

Vid data subsetting fanns det regler som bestämde hur datan skulle delas 
upp. Det går att skapa egengjorda filter och skript beroende på hur 
subsettingen ska utföras. 

Data Express datamaskning är relativt odetaljerad då det enda som skrivs 
är att det finns möjlighet att använda standardmaskning eller utökad 
maskning. Dock finns det möjligheter att skapa egna skript som utför 
avidentifieringen. Det framkommer inte hur avidentifieringen utförs.  

Datagenereringen fungerar likt subsettingen och maskningen. Det finns 
färdiga standardtyper som kan genereras men för att få mer avancerade 
typer kräver den skript. Dessa skript kombinerar de olika typerna till 
exempel ett personnummer eller ett kreditkortsnummer. 

5.1.2 Användarvänlighet 

Eftersom det inte gick att hitta en testmjukvara innebar det att den enda 
utvärderingen som kunde göras var på videos eller dokumentation. Dock 
var detta tillräckligt. Dokumentationen var väldigt textbaserad men 
videorna gav mer detaljerad instruktion hur programmet skulle 
användas. Utöver detta var det grafiska gränssnittet utformat på 
standardsätt enligt Windows.  
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5.1.3 Pris, licens och paketstruktur 

Data Express har tre olika licenser: MLA (Master License Agreement), 
ALA (Academic License Agreement) och SLA (School License 
Agreement). MLA kostar 50 000 dollar per år, ALA kostar 5 000 dollar per 
år och SLA kostar 1 000 dollar per år. Data Express erbjuds även i en 
helhetslösning vid namn Enterprise Suite. Där inkluderas mer 
datahanteringprogam för företag som inte bara ska utföra uppdrag med 
testdata. 

5.1.4 Testmjukvara och SaaS 

Data Express finns inte som gratis testmjukvara eller som SaaS. 

5.1.5 Online marknadsföring 

MicroFocus har många områden och just Data Express faller lite i 
skymundan. Det är inte lätt att hitta programmet från startsida trots att 
webbsidan är välbyggd och lättnavigerad. Utöver detta fokuserar 
MicroFocus på att marknadsföra sig till stora företag inom 
bankbranschen då de även har stor erfarenhet inom COBOL. Dessutom 
har MicroFocus en blogg där nya uppdateringar eller nya funktioner 
läggs ut om Data Express. 

5.1.6 Dokumentation 

Dokumentationen är inte så bra skriven och det finns support. 
Dokumentationen är dessutom tillgänglig online och den finns också som 
nedladdningsbar. Den har väldigt mycket text och knappt några figurer 
som skulle kunde förbättra läsbarheten. Utöver dokumentation i 
textformat finns det en begränsad mängd YouTubevideos som beskriver 
vissa saker i bättre detalj. Data Express saknar dock ett forum där 
användare kan kommentera och dela tankar eller problem. 

5.1.7 Testfall 

På grund av att det inte gick att hitta en testmjukvara på MicroFocus Data 
Express kunde inte programmet testas. Denna del av jämförelsen ger inte 
något till det slutliga betyget. 

5.2 Informatica Test Data Management 
I kommande avsnitt presenteras resultatet av faktainsamlingen om 
Informaticas Test Data Management eller TDM kort: 
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5.2.1 Funktionalitet 

På grund av att det inte gick att hitta en gratis testmjukvara är denna 
information endast framtagen ur dokumentationen. Informaticas 
funktioner är välutvecklade och avancerade.  

Dataanalysen är oklar i dokumentationen. Det som framkommer är att en 
analys av data sker innan datamaskningen vilket visar vilka olika typer 
som finns i databasen. Utöver den standardanalys som finns går det att 
skapa egna funktioner som analyserar data mer ingående. Beroende på 
hur användaren har skrivit funktionen kan Informatica analysera fram 
allt från email till personnummer. 

Datasubettingen i Informatica TDM använder de standardfunktioner 
från dataanalysen för att skapa lämpliga mindre databaser. Dessutom går 
det att skapa avancerade databaser med olika typer eftersom den 
använder sig av de tidigare nämnda dataanalysfunktionerna. 

Informaticas datamaskning är synnerligen intressant. Det står inget i 
dokumentationen om vilka standardfunktioner som finns utan istället 
beskrivs det i stor grad hur man skriver egna funktioner. Utöver det har 
användaren möjlighet att se datat innan de ändras och bestämma om det 
ska sparas i databasen eller inte. 

Datagenereringen sker olikt beroende på hur tabellen ser ut där datat ska 
sparas. De standardfunktioner som genererar data är till för att skapa mer 
avancerade funktioner. Likt dataanalysen kan datagenerationen använda 
standardfunktionerna för att skapa mer avancerade datatyper. Detta 
sparas sedan i en lämplig miljö eller tills vidare i Informaticas Workflow.  

5.2.2 Användarvänlighet 

Programmet är i grunden två olika program. Det webbaserade och det 
nedladdningsbara. Det nedladdningsbara har ett klassiskt Windows 
tema med fönster och kommandon som öppnar fler fönster. Cloud TDM 
har istället ett webbaserat användargränssnitt som skapar en modernare 
känsla när en arbetare med programmet. Utöver hur programmet såg ut 
var inlärningskurvan rätt brant då många funktioner introducerades i 
stora delar när en ny person ska testa programmet. 

5.2.3 Pris, licens och paketstruktur 

Informatica säljer hela programmet i form av licenser. Dessa licenser ger 
åtkomst till både det program som laddas ner: Informatica Test Data 
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Management, men det ger även tillgång till Cloud TDM vilket är en 
version av programmet som endast är på webben. Ett faktiskt pris kunde 
inte tas fram på grund att det anpassas till hur många licenser som ska 
säljas. 

5.2.4 Testmjukvara och SaaS 

Informatica har både gratis testmjukvara och SaaS-lösning. Den 
testmjukvaran som är gratis är deras SaaS-lösning som heter Cloud TDM. 
Cloud TDM gratisversion har en tidsbegränsning på 30 dagar. 

5.2.5 Online marknadsföring 

Eftersom Informatica är ett så pass stort företag med flera produkter finns 
det en mängd olika program på deras hemsida. Dock marknadsför de sin 
TDM-mjukvara väldigt bra. Den syns tydligt på hemsidan och det skrivs 
tydligt om den. Nyheter publiceras frekvent på deras supportsida och 
blogg. Utöver detta visar också Informatica upp sina samarbeten med 
många företag, dessa företag är allt från telekomföretag till stora banker. 

5.2.6 Dokumentation 

Den dokumentation som finns är tydlig och välskriven. Det finns videos 
som förklarar vissa steg bättre och mer detaljerat. Manualen är skriven på 
ett lättsamt sätt och den dokumentation som finns på webben har en 
lättsam sökfunktion. Utöver dokumentationen finns ett forum där 
användare kan bidra med olika problem eller ställa frågor till både 
moderatorer eller administratörer från Informatica. Dessutom ligger 
videorna på en egen YouTube-kanal som Informatica administrerar. 

5.2.7 Testfall 

På grund av att det inte gick att hitta en testmjukvara på Informatica TDM 
kunde inte programmet testas. Denna del av jämförelsen ger inte något 
till det slutliga betyget. 

5.3 DATPROF Privacy 
I kommande avsnitt presenteras resultatet av faktainsamlingen om 
DATPROF:s Privacy: 

5.3.1 Funktionalitet 

DATPROF Privacy saknar funktioner för dataanalys, data generation och 
data subsetting. Funktionaliteten för DATPROF Privacy är väldigt 
begränsad då det enda de har är en modul för avidentifiering. Istället har 
de delat upp allt i fem olika program. Därför har DATPROF Privacy en 
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låg funktionalitet. Programmets datamaskning är däremot utvecklad nog 
för att analyseras.  

Datamaskningen har fem olika standardfunktioner [18]; blank, scramble, 
shuffle, first in month/year, value lookup och random lookup. Utöver 
dessa fem finns det möjlighet att skapa sina egna skript som ändrar på 
datan. Shuffle byter plats på värden i kolumnen, blank gör som namnet 
säger: tar bort data ur kolumnen, scramble ersätter varje bokstav med ett 
X och varje siffra med en 1 i kolumnen, value lookup tar en referens och 
gör om alla värden till ett liknande, random lookup tar data från ett annat 
ställe och ersätter värdet i kolumnen, sist är first in month/in year är till 
för att ändra datum av känsliga data till exempel ändra datum i ett 
personnummer.  

5.3.2 Användarvänlighet 

Eftersom DATPROF har en struktur som är modulbaserad innebär det att 
varje program som de producerat är avskalat. Privacy är inget undantag. 
Privacy har ett lättsamt gränssnitt och tydliga knappar som visar hur 
programmet hanterar data. Inlärningskurvan påverkades också av det 
avskalade programmet. Det svåraste var att installera programmet. Att 
lära sig alla funktioner var lätt då det endast fanns en handfull 
standardfunktioner. 

5.3.3 Pris, licens och paketstruktur 

Varje program säljs för sig, om en helhetslösning säljs anpassas priset till 
kunden. Priset för en användarlicens är 8 640 euro per år. Om istället det 
skapas ett större paket med fler funktioner än bara DATPROF Privacy 
ökar priset direkt. Då kan priset variera mellan 15 000 till 45 000 euro per 
år med en uppstartavgift på 50 000 euro. 

5.3.4 Testmjukvara och SaaS 

DATPROF Privacy finns som gratis testmjukvara och tidbegräsningen är 
på 14 dagar. Däremot finns inte DATPROF Privacy som SaaS-lösning. 

5.3.5 Online marknadsföring 

Webbsidan är modern och tydlig. Den är också väldigt minimalistisk då 
webbsidans huvudsyfte är att informera vilka program som finns, var 
dokumentation finns och hur man kan köpa programmen. Utöver detta 
marknadsförs det också vilka olika kunder som har använt sig av 
DATPROF. Företaget har också en blogg där det skrivs om alla dess 
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program marknadsförs. Dock skrivs det inte så aktivt på den bloggen, det 
läggs upp tre till fyra inlägg per år. 

5.3.6 Dokumentation 

Den dokumentation som DATPROF erbjuder är detaljerad och tydlig. 
Dessutom finns dokumentationen tillgänglig både på deras webbsida och 
som nedladdningsbara filer. I dokumentationen beskrivs alla 
användningsområden förde standardfunktioner som är inkluderade. 
Dessutom finns det steg-för-stegguider att följa för att installera och 
använda programmet. DATPROF har inget forum där folk kan dela 
problem eller allmänna tankar. Deras support är utvecklad till den punkt 
att det finns moderna funktioner som chatt och telefonsupport, dock är 
supporten relativt begränsad. 

5.3.7 Testfall 

Det enda program som kunde testas var DATPROF Privacy. Som namnet 
visar är att programmet är ett enbart avidentifieringsprogram.  

DATPROF Privacy lyckades inte utföra testpunkt 1. På grund av dess 
brist att skapa nog avancerade SQL-satser gick det inte att utföra. 

Den andra testpunkten gick inte utföra för att DATPROF Privacy har inte 
stöd för att hantera XML som avidentifiering.  

Den tredje testpunkten utfördes utan problem. Däremot uppdaterades 
som sagt databasen direkt på grund av att det bakomliggande använder 
sig av CREATE och ALTER TABLE kommandon. Detta ger en osäkerhet 
i hur testerna utförs. 

Den sista testpunkten utfördes utan problem. Likt den första punkten så 
användes CREATE och ALTER TABLE kommandon vilket inte gav 
någon feedback om jobbet lyckades.  

5.4 CA Test Data Manager 
I kommande avsnitt presenteras resultatet av faktainsamlingen om CA:s 
Test Data Manager: 

5.4.1 Funktionalitet 

På grund av att det inte gick att hitta en gratis testmjukvara är denna 
information endast framtagen ur dokumentationen. Den information 
som lyckads framföras ur dokumentationen och videorna är som följer: 
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Dataanalysen har en funktion som analyserar fram det data i tabellerna 
som klassas som PII (Personligt Informerande Information) där 
analysfunktionen sedan markerar den data som är klassat som PII. 
Därefter skickas datamängden vidare till CA:s arbetsflöde där det sparas 
temporärt tills en användare använder datat. Utöver detta har också CA 
möjliggjort att användaren kan skapa egna funktioner som kan användas 
som analysfunktion också.  

Datagenerationen som CA erbjuder i deras program är avancerad då den 
använder samma struktur på deras generationsfunktioner som deras 
analysfunktioner har. Återigen ger detta stor flexibilitet till vilka data som 
kan genereras. Eftersom det också finns en funktion som identifierar PII 
gör det att datagenereringen kan lika lätt skapa fejkade PII för testfall. 

Datasubsettingen använder sig av regler som användaren väljer eller 
scheman från tidigare databaser. Dessa skapar sedan en mindre miljö 
som är representativ för den tidigare datan men som är mycket mindre. 
Dessa databaser sparas också i CA:s workflow där de senare kan 
användas av andra användare. Detta innebär att CA TDM stöttar 
multianvändarinmatning som möjliggör parallellt arbete.  

Datamaskningen är väl utvecklad då det finns en mängd 
standardfunktioner. Dessa funktioner är för många för att skriva men de 
hanterar data på alla sorters sätt. Från att hascha datat till att bara ändra 
små delar av datat. Allt detta gör det möjligt för CA TDM att hantera alla 
olika typer av data på alla olika sätt. [19] 

5.4.2 Användarvänlighet 

Den manual som CA erbjuder för deras TDM-lösning är välskriven och 
tydlig. Den förklarar allt i bra detalj och gör det lätt för en ny användare 
att bli bekant med programmet. Utöver den välskrivna manualen finns 
det YouTubevideos som ytterligare förklarar allt i ännu mer detalj än 
manualen. Dock finns det ett begränsat antal videos. Det gränssnitt som 
CA använder är modernt och tydligt. Det gör också det lätt för 
användaren att lära sig programmet. 

5.4.3 Pris, licens och paketstruktur 

CA Technologies säljer enbart sin produkt via användarlicenser. Priset 
beror på vilken storlek kunden är ute efter och vilken typ av kund det är. 
Pris och licens skapar det paket som företagen köper från CA.  
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5.4.4 Testmjukvara och SaaS 

CA erbjuder en gratis testmjukvara i 30 dagar, dock måste personen som 
testar mjukvaran vara anställd på ett företag för att testa. Utöver detta 
finns även CA som SaaS-lösning som ingår i det normala priset.  

5.4.5 Online marknadsföring 

Eftersom CA är ett stort företag finns det väldigt många produkter på 
deras hemsida. Dock sticker deras TDM-lösning ut. Webbsidan har 
mycket text som bidrar med mycket information. Dessutom marknadsför 
CA vilka kunder som de arbetat tillsammans med. Detta gör också att de 
kunder som visas är stora företag då CA:s målgrupp är större företag. CA 
har däremot ingen blogg att följa, de lägger upp nyheter på deras hemsida 
istället. 

5.4.6 Dokumentation 

Den dokumentation som finns för CA är imponerande. Det finns tydliga 
instruktioner om hur allt fungerar och hur varje funktion ska användas. 
Utöver detta har också dokumentationen en sökmöjlighet som gör det 
ännu lättare att navigera dokumentationen. Manualerna är textbaserad 
med få bilder men istället tydlig text. CA har ett forum som är tillgängligt 
för de som köpt CA TDM. Där kan användare ställa frågor till CA:s 
moderatorer och konversera med andra som har köpt CA TDM. Utöver 
detta har CA en support där det finns olika medel för att kontakta de. 
Bland annat finns mejl, telefon och chatt som medel att kontakta CA. 

5.4.7 Testfall 

På grund av att det inte gick att hitta en testmjukvara på CA TDM kunde 
inte programmet testas. Denna del av jämförelsen ger inte något till det 
slutliga betyget. 

5.5 Compuware File-AID 
I kommande avsnitt presenteras resultatet av faktainsamlingen om 
Compuwares File-AID: 

5.5.1 Funktionalitet 

På grund av att det inte gick att hitta en gratis testmjukvara är denna 
information endast framtagen ur dokumentationen. Av den 
dokumentation som var tydlig framgick detta: 

Dataanalysen är baserad på regler som sätts upp innan analysen påbörjas. 
File-AID kan dock endast analysera typer som finns i databasen det vill 
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säga om Compuware ska analysera en mer avancerad data typ som en 
mailadress eller personnummer måste en regel sättas upp för just detta. 

Datagenereringen använder samma regler som analysen och har därför 
också samma begräsningar. Enkla datatyper kan genereras men 
avancerade kräver regler för hur den ska generera den speciella 
datatypen. 

Datasubsettingen hanterar en tabell åt gången och användaren skapar 
regler för hur programmet ska göra om från källdatabasen till den mindre 
datasubsettet.  Om det ska ske tillsammans med andra processer krävs 
Topaz Workbench, den tillåter parallellisering.  

Datamaskningen har fem olika standardfunktioner som är: Format-
Preserving, Encryption, Translation, Compostie eller Overloaded. Utöver 
dessa finns det möjlighet att skapa egna funktioner med hjälp av en SQL-
editor. 

5.5.2 Användarvänlighet 

File-AID ensamt har inget som heter gränssnitt eller något som kan kallas 
för grafik. File-AID är ett kommandobaserat program som körs i 
kommandotolken om man inte har Topaz Workbench. Topaz Workbench 
ger File-AID det gränssnitt som syns i dokumentationen. Detta gör att 
inlärningen för File-AID är lång eftersom det som skrivs är endast 
kommandon. 

5.5.3 Pris, licens och paketstruktur 

File-AID säljes som separat program och de enda licenser som finns är de 
användarlicenser som säljs. Pris på licenserna kunde inte hittas. File-AID 
paketerats också i vissa fall direkt med Topaz Workbench. Topaz 
Workbench är det program som använder alla andra modulprogram så 
som File-AID. Tillsammans skapas ett större program med fler 
möjligheter. 

5.5.4 Testmjukvara och SaaS 

File-AID finns inte som gratis testmjukvara eller som SaaS. 

5.5.5 Online marknadsföring 

En modern hemsida med modernt tema. Hemsidan marknadsför alla 
olika funktioner till deras Topaz Workbench, där finns File-AID med. 
Compuware skriver också en blogg som de aktivt uppdaterar ca två till 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

24 

 

tre gånger per vecka. I bloggen skriver CA om allt nytt från företaget detta 
inkluderar File-AID. Compuware marknadsför sina produkter till större 
företag, exempel Bank of Canada har varit kund hos Compuware. 

5.5.6 Dokumentation 

Dokumentationen som finns för File-AID är mest baserad på 
kommandon och rader med kod. Den dokumentation som finns är 
tillgänglig både på webbsida och som nedladdningsbar fil. Compuware 
har ett forum för File-AID där personer kan komma med tickets på olika 
problem som uppstått i programmet. De kan också skriva allmänna 
frågor om programmet som Compuwares moderatorer svarar på. Detta 
forum är tillgängligt efter användaren har köpt en licens. 

5.5.7 Testfall 

På grund av att det inte gick att hitta en testmjukvara på Compuware File-
AID kunde inte programmet testas. Denna del av jämförelsen ger inte 
något till det slutliga betyget. 

5.6 Slutgiltigt resultat 
Det slutliga resultatet är en kombination av resultatet och testerna. Tyvärr 
gick det endast att testa DATPROF:s Privacy program men 
dokumentationen för de andra programmen gav nog med insikt för att 
en slutsats kunde dras, enligt översiktssidan på matrisen, se Bilaga A för 
fullständiga kommentarer. Testerna ger ca tio procent av betygen medan 
analysen ger resterande nittio procent. Både Informatica och CA 
Technologies har en väldigt utvecklad och avancerad testdatahanterare. 
Detta gör att funktioner från dessa två bör studeras närmare för möjlig 
integration i Easit Test Engine eller ETE kort. Utöver dessa två presterade 
också MicroFocus, DATPROF och Compuware bra men nådde inte riktigt 
upp till nivån som Informatica och CA skapade. Detta betyder inte att 
dessa tre är mindre bra utan dessa är bara mindre flexibla, en egenskap 
som är väldigt viktig i den slutliga bedömningen. 
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6 Slutsatser 
6.1 Insamling av data 

Den metod som användes vid insamlingen av data var som sagt att kolla 
igenom webbsidor och dokumentationen på programmen som 
analyserades. Med hjälp av kravspecifikationen gjorde det enkelt att leta 
efter den informationen som saknades. Matrisen gjorde hela arbetet mer 
definierat och tydlig än om det skulle bara sammanfattats i en mindre 
rapport.  

6.2 Test och jämförelse 
Att samla in och jämföra data på detta sätt gör att allt blir tydlig och går 
lätt att jämföra. Testet blev också lätt då detta inkluderades i matrisen för 
att jämförelsen. Utöver detta bestämmer inte matrisen vilket som är det 
bästa programmet utan där lämnas det slutgiltiga svaret till företaget. 
Eftersom detta endast är en kartläggning är därför målet att presentera 
och vägleda inte bestämma vilket som är bättre. Åsikten från en student 
är värdefull men inte lika värdefull som ett team som arbetat med detta 
testdata i flera år.  

6.2.1 Brist av testfall 

Att det endast visade sig att det fanns möjlighet att testa endast ett 
program gjorde att mycket av den andra informationen togs från 
dokumentation. Detta kan ha påverkat resultatet i den form att om alla 
program blev tillgängliga kunde mindre tid lags på att förstå text och mer 
testa sig fram och upptäcka de brister som inte visas i dokumentationen. 

Detta hade gjort att de större företagen kanske fått ett sämre betyg och de 
mindre programmen visat upp sig mer vilket hade ökat deras betyg. Dock 
är detta endast spekulationer men det finns värde i att nämna dessa. 

6.2.2 Validitet 

Ett problem med undersökningen är att de program som inte gick att hitta 
som testmjukvara endast blev analyserade via dokumentationen. Om 
flera program hade varit tillgänglig för test hade ett blivit bättre resultat 
och slutsats. Dock är all information som finns i matrisen endast tagen 
från dokumentationen eller företagets egen hemsida. 
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6.3 Slutgiltig resultatanalys 
Det resultat som redovisas i slutet på kapitel 5 visar tydligt på att 
flexibiliteten av att ha flera funktioner är väldigt värdefullt. Eftersom det 
endast gick att testa DATPROF Privacy är dokumentationen den enda 
resurs för resterande program. Detta ledde till de testfall som skulle 
utföras istället blev jämförelsepunkter i matrisen. 

DATPROF och de visade sig vara väldigt begränsade i funktioner vilket 
gjorde att de inte kunde lyckas med alla tester. Däremot med hjälp av 
dokumentationen visar program som Informatica Test Data Management 
och CA Test Data Manager hur bra flexibiliteten är. Angående 
MicroFocus och Compuware är det svårare att analysera resultatet. Detta 
beror mest på att deras dokumentation inte var lika tydlig som CA och 
Informaticas.  

Men oavsett har alla program visat upp en eller flera intressanta 
egenskaper. I synnerhet visade DATPROF hur viktigt det är med enkla 
program för att förstå vad som ska göras i programmet. Samtidigt visar 
MicroFocus och Compuware hur mycket erfarenhet inom branschen 
spelar roll. Men de som mest står ut med sin väldigt höga flexibilitet är 
Informatica och CA. 

Vare sig det är stora fullständiga program och stora utbud av funktioner 
eller små enkla program med begränsningar på antal funktioner, innebär 
det att de programmen är anpassade åt olika kunder och olika syften. 
Kort sagt är det alltid kunden som har det slutgiltiga svaret och om den 
föredrar vissa egenskaper framför andra.  

6.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
Eftersom företagen ämnar sina produkter till att skapa testdata eller 
hantera testdata krävs det att företagen följer lagstiftningarna. Om de inte 
följs sker fel på fler än en kant.  

Först kränker företaget de personer vars data som kan finnas i den 
databas som kunderna till testdatahantering företagen använder. Detta 
lägger pressen på just det företag som skapat testdatahanteraren. Om 
deras funktioner inte kan garantera att de fullständigt kan 
pseudonymisera den data som de använder borde inte företaget släppa 
verktyget. 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

27 

 

Sen skapar de problem för de företagen som använder dessa 
testdatahanterare. Företagen som är kunder kan bli åklagade att använda 
testdata fel vilket innebär en stor straffsumma enligt det nya GDPR.  

6.5 Vidareutveckling 
Detta arbete är den typen av arbete som konstant går att förbättra och 
ändra. Allt beror på var företaget som ber om vilken del av 
kartläggningen som det fokuseras mest på. Just nu var det fokus på 
avidentifieringen. Vidare arbete som skulle göras är att faktiskt köpa alla 
program för att komma åt de för att lyckas analysera de lika bra som 
DATPROF:s gjorde.  

Tiden som spenderats på att leta rätt på informationen skulle kunna 
skiftats till mer direkt kontakt med säljare istället för observation av 
dokumentationen. Dessutom skulle ett ännu mer specialiserat test 
utvecklats föra att kunna förstå programmet på en högre nivå. 

Sist men den nästan den viktigaste punkten i vidareutvecklingen är att 
analysera ännu mer program. Det finns fler program som liknar de som 
har blivit analyserade. Exempelvis har IBM en testdatahanterare vid 
namn IBM Optim, den har liknande funktioner och beter sig på väldigt 
lika sätt. Om en analys hade utförts på den hade resultat och slutsats 
troligtvis ändrats på ett eller annat sätt. 

 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

28 

 

Källförteckning 
[1] Informatica. What is Data Masking; C 2019 19/5; 19/5. Hämtad från 

https://www.informatica.com/services-and-training/glossary-of-
terms/data-masking-definition.html 

[2] Oracle. Data Masking and Subsetting Guide; C 2017 19/5; 19/5 
Hämtad från 
https://docs.oracle.com/database/121/DMKSB/data_subsetting.ht
m#DMKSB-GUID-2146C7B2-5E7C-4970-9E14-D22E0E33B4E1 

[3] Easit AB. Easit Test Engine; C 2019 19/5; 19/5. Hämtad från 
https://testengine.easit.com/sv/test-engine/ 

[4] Original Software. What does GDPR mean for Test Data C 2018 
21/5; 21/5. Hämtad från https://www.origsoft.com/gdpr-test-data/ 

[5] Riksdagen. Personuppgiftslagen C 2010 21/5; 21/5. Hämtad från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204 

[6] Europeiska Kommissionen. GDPR C 2018 21/5; 21/5. Hämtad från 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-
fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-
protection-rules_sv 

[7] Tutorials point. Test Data Management C [] 25/5; 25/5. Hämtad från  
https://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/test
_data_management.htm 

[8] Tutorials point. Test Management C [] 25/5; 25/5 Hämtad från 
https://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/test
_management.htm 

[9] Easit AB. Easit Test Engine C 2019 25/6; 25/6 Hämtad från 
https://easit.se/produkter/ 

[10] MicroFocus. Data Express C 2019 26/5; 26/5 Hämtad från 
https://www.microfocus.com/en-us/products/data-
express/overview 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

29 

 

[11] Informatica. Test Data Management Tool C 2019 26/5; 26/5 Hämtad 
från https://www.informatica.com/products/data-security/test-
data-management.html 

[12] DATPROF. DATPROF Privacy C 2019 26/5; 26/5 Hämtad från 
https://www.datprof.com/products/datprof-privacy/ 

[13] CA Technologies. CA Test Data Manager C 2019 26/5; 26/5 Hämtad 
från https://www.ca.com/us/products/ca-test-data-manager.html 

[14] Compuware. File-AID C 2019 26/5; 26/5 Hämtad från 
https://www.compuware.com/file-aid-data-management/ 

[15] Guru99. Test Data Generation: What is, How to, Example, Tools C 
2019 26/5; 26/5 Hämtad från https://www.guru99.com/software-
testing-test-data.html 

[16] Spotless data. Exploring data analysis C 2019 25/6; 25/6 Hämtad 
från https://spotlessdata.com/blog/exploring-data-analysis 

[17] CA Technologies. Grid Tools is now CA Technologies C 2019 26/5; 
26/5 Hämtad från 
https://www.ca.com/us/company/acquisitions/grid-tools-is-now-
ca-technologies.html 

[18] DATPROF. How to mask test data C 2019 27/5; 27/5 Hämtad från 
https://www.datprof.com/tutorials/how-to-mask-test-data/ 

[19] CA Technologies. Masking Options C 2019 29/5; 29/5 Hämtad från 
https://docops.ca.com/ca-test-data-manager/4-
5/en/reference/masking-functions-and-parameters/masking-
options 

[20] Gumpel D, Dinanath Changule R, inventor. Accenture Global 
Services Ltd, assignee. Data masking application. United States 
US 7836508B2. Nov 14, 2005. 

 

 

 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

30 

 

Bilaga A: Excellmatris – Översikt  
 MicroFocus Data 

Express 
Informatica 
TDM 

DATPROF Privacy CA Test Data 
Manager 

Compuware 
File-AID 

Fördelar mot ETE 
 

Ett simpelt program 
som går lätt att lära 

sig. 

 

Välutvecklat och 
kan utföra 

avancerade 
uppdrag. 

Informatica har alla 
delar som ETE har 
och även möjlighet 
till data generation. 

De fördelar jag ser är 
endast att 

programmet är 
fokuserat på en enda 

funktion vilket gör 
den blir lätt att 

använda. 

CA Test Data 
Manager är ett 
mer utvecklat 

program och har 
mer funktioner. 
CA TDM har en 
avancerad Data 
Generation som 
ger programmet 

stor fördel. 

File-AID har 
många år i 

branschen vilket 
gör att 

avidentifieringe
n är väl 

utvecklad. 
 

Nackdelar mot ETE 
 

ETE har en större 
funktionsutbud vilket 

ger ETE mer flexibilitet. 
 

Anpassningarna 
som kan göras med 
ETE är mer flexibla. 

 

På grund att deras 
lösning krävs flera 

program om man vill 
få hela 

testdatahanterarpak
etet. 

 

Där ETE skiner är 
dess sätt att 

hantera 
databaser på ett 

så pricksäkert sätt 
 

Utan Topaz 
Workbench är 

File-AID bara ett 
kommandoprog

ram utan GUI 
eller sätt att 

automatisera 
programmets 

körningar. 
Prestation på test 
 

På grund av att det inte 
gick att hitta en 

testmjukvara så kunde 
inte detta testas. 

 

På grund av att det 
inte gick att hitta 

en testmjukvara så 
kunde inte detta 

testas. 
 

Utförande av testfall 
gav mig följande 

resultat: Testfall 3 
och 4 kunde utföras 
men 1 och 2 kunde 

inte. 

På grund av att 
det inte gick att 

hitta en 
testmjukvara så 
kunde inte detta 

testas. 
 

På grund av att 
det inte gick att 

hitta en 
testmjukvara så 

kunde inte 
detta testas. 

 

Kommentar 
 

Data Express är den 
mest oklara då 

dokumentationen är 
otydlig men 

funktionsmässigt ser 
den ut som ett bra 

program. 

Informatica TDM 
har flera år i 

utveckling. Flera 
avancerade 

funktioner ger stora 
fördelar till TDM. 

Dock är ETE på väg 
mot den 

utvecklingen. 

DATPROF Privacy gör 
en grej och endast en 

grej, ETE är mer 
utvecklad och 
hanterar mer 
funktioner. 

 

På grund av CA:s 
helhetslösning 
med både ett 

lokalt program 
och en portal gör 
att flexibiliteten 

blir en stor fördel 
för programmet. 

Totalt sett är 
ETE och File-AID 

lika men 
eftersom File-

AID kräver 
Topaz 

Workbench för 
att bli lika bra så 
är ETE snäppet 

bättre. 

Slutgiltigt betyg: 
 C B E B D 
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Bilaga B: Excellmatris – 
Funktionalitet 

 MicroFocus Data 
Express 

Informatica TDM DATPROF Privacy CA Test Data 
Manager 

Compuware File-
AID 

Informationsty
per 

Dataanalys framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

De olika typer som kan 
analyseras 

framkommer inte 
tydligt. Däremot kan 

man skapa egna 
funktioner för analys. 

Dataanalys ingår inte 
i DATPROF Privacy. 

Detta finns i 
DATPROF Analyze. 

Analysmetoden 
analyserar fram PII 

(Personally 
Identfiable 

Information) and 
marks them. 

Det bestäms via de 
regler som sätts upp 

innan analysen 
påbörjas, men det 

finns begräsningar på 
vilka typer som kan 
analyseras. Den kan 
bara analysera typer 

som databasen 
stöder. 

Färdigbyggd 
analysfunktion
alitet 

Dataanalys framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Analysfunktioner finns. 
Dessa gör det lättare 
att se vilka kolumner 
som ska maskas med 
samma funktion eller 

delas upp i samma 
subset. 

Dataanalys ingår inte 
i DATPROF Privacy. 

Detta finns i 
DATPROF Analyze. 

 

Den analysfunktion 
som finns är till för 
att analysera fram 

känslig data. 

File-AID kan 
analysera fram vilka 
typer av data som 
finns i tabellerna, 
dock är detta bara 

förekomst av 
datatyper inte 

generella typer. 
Hur redovisas 
resultatet 

Dataanalys framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Resultatet redovisas i 
en tabell i 

programmet. 

Dataanalys ingår inte 
i DATPROF Privacy. 

Detta finns i 
DATPROF Analyze. 

Som en tabell i 
programmet där 

känslig info är 
markerad. 

I en textfil, med 
statistik och hur 

många gånger typer 
förekommit samt om 
den ör valid eller inte 

Källstöd Dataanalys framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Det går att importera 
olika profiler för 

analys, dessa måste 
dock finnas på samma 

användare. 

Dataanalys ingår inte 
i DATPROF Privacy. 

Detta finns i 
DATPROF Analyze. 

Det går att 
importera olika 

scheman som ska 
analyseras 

beroende på vilken 
databas som 

används. 

Analysfunktionen tar 
bara in tabell för 

tabell. 

Hur sker urval Urval sker mha regler 
och filter. 

Man manuellt väljer 
vilka tabeller som ska 
finnas i Data Subset. 

Data subsetting ingår 
inte i DATPROF 

Privacy. Detta finns i 
DATPROF Subset. 

Detta sker mha 
regler och scheman 
som är baserade på 
databasen som ska 

spara all 
information. 

Varje tabell hanteras 
som ett subset, detta 

innebär att den 
endast kan skapa 

subset av en tabell. 

Administrera 
system 

Varje system sparas i 
ett fönster på vänster 

sida, där kommer 
man åt alla jobb och 

moduler. 

Varje subset sparas i 
TDM Workflow för 
vidare användning. 

Data subsetting ingår 
inte i DATPROF 

Privacy. Detta finns i 
DATPROF Subset. 

Flera system är inga 
problem då det 

administreras via 
CA Portalen, det 

lokala programmet 
har liknade 

funktion men bara 

Via Topaz 
Workbench kan allt 

kontrolleras för utan 
Workbench kan den 
endast utföra en sak 

åt gången. 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

32 

 

fler de arbeten som 
man själv skapar. 

Triggers Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Data subsetting ingår 
inte i DATPROF 

Privacy. Detta finns i 
DATPROF Subset. 

Triggers bevaras. 
Dvs alla kolumner 

med relationer eller 
liknande bevaras 

men skapas som en 
annan typ till den 

andra datan. 

Information framgår 
inte i dokumentation 

eller videos. 

Avidentifiering
sfunktioner 
 

Det enda som 
framkommer i 

dokumentation och 
videos är standard 

masking och 
extended masking. 

Det framkommer inte 
vilka som finns som 

standard men det finns 
möjlighet att skapa 

egna med hjälp av SQL-
satser. 

De som finns är: 
Blank, Scramble, 
Shuffle, First in 

month/year, Value 
lookup och Random 

lookup. 

De funktioner som 
finns är förklarade 

här: Länk 

Format-Preserving 
Encryption, 
Translation, 

Composite och 
Overloaded. Dessa 

funktioner finns som 
standard i 

avidentifieringsmodu
len. 

Egna 
anpassningar 
 

Begränsade 
möjligheter till att 

skapa egna typer av 
avidentifieringsfunkti

oner. 

Finns egna möjligheter 
till att skapa egna 

avidentifierar 
funktioner. 

För egna 
anpassningar 

används den SQL-
editor som finns med 

i programmet. 

Det finns 
möjligheter att 

skapa egna 
funktioner som 

sköter data 
maskningen. 

Det finns möjligheter 
att skapa egna regler 

hur 
avidentifieringsmodu

len ska arbeta. 

Hur sker 
avidentifiering
en 
 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Avidentifieringen sker i 
två steg. Först skapas 
regler hur datat ska 
avidentifieras sedan 
genereras detta och 

sparas tillfälligt i 
programmet för att ge 

användaren 
möjligheten att spara 

eller köra om 
avidentifieringen. 

Avidentifieringen 
sker 

direktuppdaterande i 
databasen. Man får 

en varning innan man 
kör igång med 

avidentifieringen, 
sedan är vänta tills 
den är färdig. Den 

visar inget utan 
rapporterar bara 

möjliga error. 

Avidentifieringen 
sker i två steg. Först 

skapas regler hur 
datat ska 

avidentifieras 
sedan genereras 
detta och sparas 

tillfälligt i 
programmet för att 

ge användaren 
möjligheten att 

spara eller köra om 
avidentifieringen. 

Avidentifieringen 
sker via två steg. 

Först utförs reglerna 
som är tidigare 
uppsatta. Dessa 
regler modifierar 
datan till det man 
bestämt. Efter det 

redovisas datan i en 
tabell i programmet 
där man väljer om 

den ska sparas eller 
inte. 

Självservice 
 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Det finns avancerade 
metod för att söka 

igenom data via filter. 

Den 
sökningsmöjlighet 

som finns är endast 
mellan olika tabeller. 

Ingen annan 
sökmöjlighet finns. 

Sökmöjligheter 
finns för 

Datamaker, där kan 
sökningar efter 

tabeller, funktioner 
eller subset. 

Sökfunktionen är 
därav väldigt 
avancerad. 

En sökfunktion som 
söker hela 

programmet efter 
det nyckelord som 

man skrivit i 
sökfältet, detta är allt 

mellan regler och 
datamängder till 

tabeller med data i 
specifika tabeller. 

Dela 
utsökningar 
 

Eftersom Data 
Express inte har 

multianvändarstöd 
går det ej att dela 

sökningar. 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

DATPROF Privacy kan 
inte dela mellan 

användare. 

Via CA TDM Portal 
som är deras SaaS 

lösning så kan 
sökningar delas 

Eftersom File-AID 
inte stödjer 

multianvändare finns 
inget stöd för 
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mellan olika 
användare. 

delningen av 
sökningar. 

Säkerhetskopi
ering eller 
återställning 

Nej Varje projekt har 
inställningar som 

bestämmer om man 
har en 

säkerhetskopiering 
eller inte. 

 

Nej Det finns 
säkerhetskopierings
möjligheter för att 

skapa kloner av 
dessa avbildningar. 

Dessa kan sedan 
öppnas igen med 

samma portal. 

Nej 

Bokning av 
data 
 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Information ej 
tillgänglig 

Finns ingen 
information i 

dokumentation 
eller video. 

Finns ingen 
information i 

dokumentation eller 
video. 

Hur sätts det 
upp 
 

Första skapas regler 
för hur datat ska 
genereras sedan 
skapas ett jobb i 

front-end som skapar 
datat. Efter detta är 
klart kommer olika 

val hur man ska 
exportera datat. 

Beroende på hur 
tabellen som ska spara 

informationen så 
anpassar TDM 

generationen till hur 
den tabellen ser ut. 

DATPROF Privacy tar 
bara data från redan 

existerande 
databaser. Detta görs 
istället av DATPROF 

Runtime. 

Detta sätts upp via 
regler och fyller 

databaser som man 
har anslutit till. 

Genom funktioner 
som skapar data från 

satta regler. 
 

Återanvändnin
g 
 

Varje funktion 
återanvänds på 

kommando vid varje 
jobb som startas. 

Varje funktion som 
skapas för att generera 
data finns sparad i ett 
bibliotek för senare 

användning. 

DATPROF Privacy tar 
bara data från redan 

existerande 
databaser. Detta görs 
istället av DATPROF 

Runtime. 

De regler som 
skapas sparas som 
profiler vilket kan 

användas vid 
senare tillfällen. 

Varje funktion sparas 
som ett separat 

delprogram i 
programmet som 

sedan kan 
återanvändas. 

Förvaltning vid 
många system 
 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Varje jobb som utförs 
skickas till Worflow där 

den bevakas och 
rapporteras om det blir 

något fel under 
körningen. 

DATPROF Privacy tar 
bara data från redan 

existerande 
databaser. Detta görs 
istället av DATPROF 

Runtime. 

Eftersom det finns 
multianvändarstöd 

så kan systemen 
användas av flera 

användare 
samtidigt. Denna 

funktion är endast 
på SaaS versionen 

av Datamaker. 

Eftersom File-AID 
ligger i en 

Workbench finns det 
möjligheter att 
förvalta många 

system. Dock blir 
programmets 

prestanda negativt 
påverkad. 

Vilka typer kan 
genereras 
 

Generation mha 
uppslagsverk, 

generation mha 
statistisk fördelning 

och random 
generation. 

Återigen beror det på 
vad tabellen kan spara. 
Allt som kan sparas kan 

genereras, sedan går 
det att skapa specifika 

regler för att skapa 
kreditkortsnummer 

eller personnummer. 

DATPROF Privacy tar 
bara data från redan 

existerande 
databaser. Detta görs 
istället av DATPROF 

Runtime. 

Med hjälp av 
tabellens 

information går det 
att skapa vilka 

typer som helst. 
Dessa typer kan 

dessutom använda 
macros för att 

skapa mer 
avancerade typer 

som 
kreditkortsnummer 
eller emailadresser. 

De datatyper som 
kan genereras beror 

på vad databasen kan 
spara och vilka regler 

som finns för att 
skapa dessa data. Allt 
från personnummer 
till email är möjligt. 
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Centrala 
konfigmöjlighe
ter 
 

Konfig finns men är 
endast nåbar från 

början av 
applikationen. 

Anslutningar sker via 
en dropdown meny i 

projects. Där finns 
anslutingnarna till 

databasen. 

Varje anslutning 
skapas för hand för 

att sedan kunna 
spara de för 

återanvändning. 

Anslutningen är 
centrerad i så 

kallade Connection 
Profiles där all 

information sparas 
om anslutningen till 

databasen. 
Anslutning 

informationen går 
också att dela med 
andra användare. 

Varje anslutning 
skapas för hand för 

att sedan kunna 
spara de för 

återanvändning. 

Miljöer 
 

Simpelt system där 
information matas in 

i ett formulär. 

Uppkoppling 
uppgifterna anges och 

där bestäms även 
vilken databas som 
man ska ansluta till. 

 

Uppkopplings 
uppgifter sparas som 

olika profiler efter 
man skapat ett nytt 

projekt. 
 

Profilerna gör det 
möjligt att nå 
anslutnings 

informationen från 
hela programmet. 

 

De miljöer för att 
ansluta finns på 
vänstra sidan i 

startfönstret på 
Topaz Workbench 

medan File-AID inte 
har någon miljö för 

detta. 
Produter 
 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Information ej 
tillgänglig. 

Scheman och 
objekt med schema 

går att använda 
som system. 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

 

Vilken typ finns 
 

Finns inte något stöd 
för flera användare. 

Varje användare 
använder ett separat 

program. 

Multianvändarstöd 
finns, det är definierat 
som olika användare 
under programmet. 
Från admin till vanlig 
user finns. Hanteras 

med permissions och 
regler. 

Inget stöd för 
multianvändare 

finns. 

Det finns stöd för 
multianvändare. 

Inget stöd för 
multianvändare 

finns. 

Databaser som 
stöds 
 

GDG, VSAM, DB2, 
ADABAS 

Oracle, MS SQL Server, 
DB2 

Oracle, MS SQL 
Server, DB2 LUW, 

DB2 i 

MS SQL Server, 
Oracle, DB2, 

Teradata, Sybase 

MS SQL Server, 
Oracle JDBC, Derby 

10.6.1.0, DB2 

Nivå av 
automatiserin
g 
 

Man kan 
schemalägga olika 

jobb. Allt från subset 
till masking. 

Varje task hamnar i ett 
workflow som kan 
kontrolleras av en 

admin. Där sker allt 
automatiskt och 

resultat sparas till 
senare användning. 

Det går att skapa 
automatiserade 

avidentifieringsförsök 
om det stöter på ett 

error. 

Nivån av 
automatisering är 

hög då allt är 
integrerat i ett och 
samma program. 

Det finns möjligheter 
för File-AID/Data 
Solutions skapa 
automatiserade 

uppdrag som 
programmet ska 

utföra. 
Tjänster i 
funktionsområ
den 
 

Det finns 
standardfunktioner 

till varje 
funktionsområde. 

Allt du kan göra i TDM 
hamnar i workflow 

vilket gör att de 
funktioner som 

begränsar är de som 
finns sparade. 

Eftersom Privacy 
endast hanterar 

avidentifiering så är 
det endast det som 

går att automatisera. 

Eftersom CA TDM 
har allt i ett och 
samma program 

finns det 
möjligheter att 

automatisera alla 
funktioner som 

man skapar. 

Saker som att 
uppdatera data, testa 

efter känslig data, 
tolka nya värden eller 

generera testdata 
finns som funktioner. 

Spara SQL-
satser 

Skript går att spara 
för att skapa egna 

Skript går att spara för 
att skapa egna 

Skript går att spara 
för att skapa egna 

Skript går att spara 
för att skapa egna 

Skript går att spara 
för att skapa egna 
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 avidentifierings 
funktioner. 

avidentifieringsfunktio
ner. 

avidentifieringsfunkti
oner. 

avidentifieringsfunk
tioner. 

avidentifieringsfunkti
oner. 

Lista eller 
filtrera 
 

Finns funktion för 
både listning och 

filtrering. 

Finns funktion för både 
listning och filtrering. 

Finns funktion för 
både listning och 

filtrering. 

Finns funktion för 
både listning och 

filtrering. 

Finns funktion för 
både listning och 

filtrering. 

Omfattning 
 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Omfattande editor där 
man skriver sin egen 

funktion. 
 

En enkel SQL-editor 
finns integrerad i 

Privacy. Det används 
för att skapa 

anonymiseringsfunkti
oner. 

Ett separat fönster 
där all SQL-kod 

skrivs. Den är till för 
att ändra på saker 
direkt eller skapa 
skript som sparas 
undan för vidare 

användning. 

En  SQL-editor finns 
integrerad i File-AID. 
Det används för att 

skapa olika 
funktioner som 

används. 

Stöd av 
stängda 
system 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

Information framgår 
inte i videos eller 
dokumentation. 

DATPROF Privacy kan 
inte hantera system 

som är stängda. 

Information 
framgår inte i 
videos eller 

dokumentation. 

File-AID stödjer inte 
stängda system. 
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Bilaga C: Excellmatris – 
Användarvänlighet 

 MicroFocus 
Data Express 

Informatica TDM DATPROF Privacy CA Test Data 
Manager 

Compuware File-
AID 

Lätt eller svårt 
 

Dokumentationen 
innehåller mycket 

text men 
instruktionsvideorn

a är till stor hjälp 
för visuella 
exempel. 

 

Eftersom programmet är 
så pass stort tar det 

markant längre tid att 
lära sig. Allt måste fixas 
innan man kan påbörja 

en uppgift. 
 

DATPROF har 
program för varje 

funktion. Detta gör 
att varje program är 

lätt att lära sig då det 
finns tydlig 

dokumentation för 
varje program. 

 

Med hjälp av CA 
bra Youtube 

videos har CA 
gjort det lätt att 

lära sig deras 
program. 

Dokumentationen 
är dessutom 

tydlig och 
förklarar väldigt 
bra steg för steg. 

Dokumentationen är 
väldigt tydlig och har 

"Tasks" som 
kontrollerar om man 

gjort rätt vid 
installation av 

programmet. Detta 
är en trend som är i 

hela 
dokumentationen. 

Kommentar 
 

En testversion på 
Data Express gick 

inte att hämta, 
detta gör att det 
inte går att mäta 

korrekt. 
 

En testversion på TDM 
gick inte att hämta, detta 

gör att det inte går att 
mäta korrekt. 

 

En testversion på 
Privacy har gett mig 
stor instinkt. Genom 

att sitta och 
analysera 

programmet så är 
den väldigt lätt då 
den bara hanterar 

funktioner som 
avidentifiering. 

En testversion på 
Test Data 

Manager gick inte 
att hämta, detta 
gör att det inte 

går att mäta 
korrekt. 

En testversion på 
File-AID gick inte att 
hämta, detta gör att 
det inte går att mäta 

korrekt. 

Sammanfattni
ng 
 

GUI är utformad 
efter 

Windowsstandardt
emat. Det är en 
applikation med 

mycket text i 
fönstren. Inget 

speciellt färgtema 
och relativt 

gammal. 

 

Webbaserad med 
liknande tema som ETE. 
Tydlig och konkret med 

intuitiv 
användargränssnitt. 

 

En trevlig GUI som är 
lättsam och tydlig. 

Den är ljus vilket gör 
att den är lätt att se. 

Eftersom 
programmet är 
fokuserad på 

avidentifiering så 
finns det mindre 

funktioner att lära 
sig. 

Programmet har 
ett ljust tema och 
tydliga funktioner 

som är tydligt 
formulerade. CA 
har ett GUI som 
är anpassat efter 

webben. 

Programmet har en 
klassisk 

kommandobaserad 
layout. Det är vad jag 

kan observera från 
dokumentationen. 
Topaz Workbench 

gör att File-AID får en 
GUI. 

Kommentar Eftersom jag endast 
haft tillgång till 

dokumentation och 
Youtube videos så 

kan resultatet 
förbättras. 

Eftersom jag endast haft 
tillgång till 

dokumentation och 
Youtube videos så kan 
resultatet förbättras. 

 

Har haft personlig 
kontakt med 

programmet vilket 
gör att resultatet är 

bättre. 
 

Eftersom jag 
endast haft 
tillgång till 

dokumentation 
och Youtube 
videos så kan 

resultatet 
förbättras. 

Eftersom jag endast 
haft tillgång till 

dokumentation och 
Youtube videos så 

kan resultatet 
förbättras. 
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Bilaga D: Excellmatris – Pris, licens 
och paket 

 MicroFocus Data 
Express 

Informatica TDM DATPROF Privacy CA Test Data 
Manager 

Compuwa
re File-AID 

Betallösning 
 

Betalningen sker per 
år. 

Betalningen sker per 
år. 

Betalningen sker per år. Betalningen sker 
per år. 

Betalningen 
sker per år 

Pris 
 

MLA minimum 
$50000 per år ALA 

minimum $5000 per 
år SLA minimum 

$1000 per år 

Information ej 
tillgänglig 

 

Pris per licens: 8640 
euro. Engångskostnad 
för setup: 50 000 euro 

och återkommande 
kostnader mellan 15 000 

och 45 000 euro. 

Information ej 
tillgänglig 

 

Information 
ej tillgänglig 

 

Köpes eller hyres? 
 

Mjukvarans köpes 
och betalas per år. 

Mjukvarans köpes och 
betalas per år. 

Mjukvaran köpes och 
betalas sedan per år. 

Mjukvarans köpes 
och betalas per 

år. 

Mjukvarans 
köpes och 
betalas per 

år. 
Erbjuds onlineköp? 
 

Nej, köpes via säljare Nej, köpes via säljare Nej, köpes via säljare Nej, köpes via 
säljare 

Nej, köpes 
via säljare 

per användare? Ja, Data Express 
kostar per licens som 

man köper. 

Ja, man köper hela 
Test Data Management 

programmet och 
betalar årsvis. Priset är 

detsamma per 
användare. 

Ja. Huvudsakligen kostar 
DATPROFs  produkter 
per användare, priset 

kan skifta beroende på 
hur länge kunden har 

varit kund hos DATPROF 

Ja, priset beror på 
hur många 

licenser som ska 
köpas. 

Priset beror 
på hur 
många 

licenser som 
köps. 

 
genom fasta 
gränser? 

Nej Nej Nej Nej Nej 

via användning? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Olika typer av 
licenser 
 

MLA (Master License 
Agreement), SLA 
(School License 

Agreement), ALA 
(Academic License 

Agreement). 

Informatica har bara 
användarlicenser 

 

DATPROF har bara 
användarlicenser 

 

CA har bara 
användarlicenser 

 

Compuware 
har bara 

användarlice
nser 

Typ av paketering 
 

Data Express är en 
del av MicroFocus 

Enterprise Suite, den 
erbjuder lösningar 

för företag. 

Test Data Management 
kommer som ett 
enskilt program. 

Programmen erbjudes 
som separata lösningar 
som löser olika problem. 
Dock rekommenderas 
Subset och Privacy 
tillsammans. 

CA TDM säljes 
separat  

 

File-AID 
finns i en 

produkt vid 
namn Topaz 
Enterprise 

från 
Compuware.  

 

Storleksanpassning 
 

Storleksanpassningar 
framkommer inte 
men Data Express 
säljes bara som ett 

Finns inga 
storleksskillnader 

eftersom det endast 
säljes som ett program. 

Ingen skillnad på 
storleken på paketen då 

DATPROF endast 

CA TDM har inga 
storleksanpassnin
gar utan CA TDM 

säljes separat.  

Antingen 
kan man 

köpa File-
AID eller 
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program med största 
sannolikhet. 

 erbjuder licenser per 
användare. 

 Topaz 
Enterprise 

 

Erbjuds olika paket 
 

Nej Nej De olika paket är de olika 
programmen. 

Nej 
 

Ja, bara 
program 

eller 
helhetslösni

ng. 
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Bilaga E: Excellmatris – 
Testmjukvara och SaaS 

 MicroFocus 
Data Express 

Informatica 
TDM 

DATPROF Privacy CA Test Data 
Manager 

Compuware 
File-AID 

Tillgänglighet  
 

Data Express finns 
inte som 

testmjukvara. 

Cloud TDM ger 
möjlighet till en 
30 gratisperiod 

För Privacy finns det 
gratis testmjukvara. 

Ett formulär ska 
fyllas i innan man 

får tillgång till 
mjukvaran. 

File-AID finns inte 
som testmjukvara. 

Tidsbegränsning 
 

Data Express finns 
inte som 

testmjukvara. 

30 dagar 14 dagar 30 dagar File-AID finns inte 
som testmjukvara. 

Funktionsbegränsning 
 

Data Express finns 
inte som 

testmjukvara. 

Full 
funktionalitet. 

 

Full funktionalitet. Man får tillgång 
till ett två 

övningsmöjlighet
er och ett 

smakprov på att 
använda den 

riktiga mjukvaran 
i en kort 

tidsperiod. 

File-AID finns inte 
som testmjukvara. 

Tillgänglighet Finns inte som 
SaaS 

Cloud TDM är den 
lösningen som 
finns till TDM. 

Finns inte som SaaS Test Data 
Manager finns 

som SaaS, 
nämligen CA TDM 

Portal 

Finns inte som SaaS 

Pris 
 

Finns inte som 
SaaS 

Priset är från 
2000 $ per månad 

Finns inte som SaaS Ingår i CA TDM Finns inte som SaaS 
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Bilaga F: Excellmatris – Online 
marknadsföring 

 MicroFocus Data 
Express 

Informatica TDM DATPROF 
Privacy 

CA Test Data 
Manager 

Compuware 
File-AID 

Värdeord 
 

"Bridging the old to the 
new" 

"For Citizen 
Integrators, Proximity 

Creates Value" 

"Tools for Test Data 
Simplified" "Finally! 

In control of your 
test data" 

"Business, 
rewritten by 

software" 

"The Mainframe 
Software Partner 
for The Next 50 

Years" 
Visuell eller 
textuell 
 

Väldigt visuell, 
webbsidan ger ett 

väldigt lättsamt och 
glatt intryck med dess 

ljusblåa färg. 

Webbsidan är i 
grunden textbaserad 

med några instanser av 
bilder för att hjälpa 

förklarning och 
navigering. 

Väldigt 
minimalistisk men 

ändå visuellt 
baserad när det 

kommer till 
färgtema och 

likande. 

En väldigt textuell 
hemsida, mycket av 
informationen finns 

som paragrafer 
under några 

enstaka bilder. 

Webbsidan är 
textuell och 

svårnavigerad. 

Konkret 
 

Data Express är i 
väldigt undanstoppad. 

Den är rätt svår att 
hitta på startsidan. 
Webbsidan är en 

mardröm att navigera 
genom. 

Sökningsfunktionen är 
det enda som leder en 

rätt. 

Färgtema är 
annorlunda. Känns 

skrikig men med ett 
skönt flow av 

information. Tyvärr är 
inte TDM väldigt lätt 

att hitta. Svår att 
navigera och går 

komma åt vissa saker. 

Webbsidan är 
grund i hur mycket 
information som 

faktiskt finns. 
 

Hemsidan är tydlig 
och det går att hitta 
Test Data Manager 

väldigt lätt. 
 

File-AID går lätt att 
hitta från 

startsidan, den är 
inte undangömd. 

 

Nedladdningsba
ra säljmaterial 
 

Data sheet finns för 
Data Express och är 
väldigt detaljerat i 

funktion och 
användning 

Det finns data sheet 
för både CTDM och 
TDM vilket ligger i 

mappen Informatica. 

Finns inte några 
data sheet utan 
istället finns det 
manualer som är 

väldigt detaljerade. 

Data sheet på både 
vTDM och TDM 
finns och är kort 

och konkret. 

Det närmaste 
säljmaterialet som 
går att ladda ner är 
kundscenarion som 
Compuware utfört 

Företag eller 
person 
 

Företag Företag DATPROF fokuserar 
på företag men har 
möjlighet att rikta 

sig mot 
privatpersoner pga. 

deras storlek 

CA är ett stort 
företag och riktar 
sig därefter, deras 

målgrupp är 
antingen globala 

företag eller 
regeringar. 

Större företag som 
banker är 

målgruppen. 
 

Storlek på 
målgrupp 
 

Stora bankföretag är 
kunder till MicroFocus, 
ungefärlig siffra: 2600 

anställda. 

Informatica har som 
målgrupp större 

företag eller 
organisationer ända 
upp till regeringar. 

Stora företag som 
APG, ett 

pensionsbolag i 
Nederländerna. 

Stora företag som 
GM Financial. 

 

Bank of Canada är 
en av kunderna och 

de uppskattas till 
att vara runt 2000 

anställda. 
Kunder 
 

Det finns broschyrer 
som företaget har 

vilket beskriver vad 
som lyckats göra 
tillsammans med 

företaget. 

Det syns väldigt tydligt 
vilka kunder som har 

lyckats väldigt bra med 
använda programmet. 

Fyra kunder finns 
tydligt på startsidan 

som visar vilka 
succéhistorier som 
de har lyckats med. 

 

Stora företag som 
CNN och L’Oréal 

visas tydligt upp på 
förstasidan på 

webbsidan. 

Bank of Canada 
visar upp ett tydligt 

samarbete med 
Compuware 
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Tydlighet 
 

I de broschyrerna är 
det tydligt beskrivet 

vad MicroFocus hjälpt 
kunden med. 

Det framkommer 
väldigt bra vad som 

gått bra och vilka saker 
som Informatica är 

ansvariga över. 

Står däremot 
ingenting vad som 

de har gjort 
tillsammans med 

DATPROF 

Det framkommer 
väldigt tydligt vad 

CA gjort för 
företaget om de är 
på första sidan på 

webbsidan. 

Informationsbladet 
som skrivits om just 

Bank of Canadas 
och Compuwares 

samarbete är tydlig 
och konkret. 

Länk till egna 
 

De länkar är främst till 
egna sidor. Forum, wiki 
och dokumentation är 

under MicroFocus. 

Hemsidan länkar till 
egen blogg och egen 
dokumentationshubb 

De länkar som finns 
på hemsidan är 

begränsade till sina 
egna produkter. 

De länkar till sina 
egna sidor 

begränsat men 
detta beror på att 

väldigt mycket finns 
på samma sida. 

Det sker få 
länkningar överlag 
men de länkar som 
är främst till egna 
sidor som support 

eller blogg. 

 

Länk till andras 
 

Länkar finns till andra 
partners hemsidor. 

Väldigt få länkar till 
andra företag, oftast är 

det partners till 
Informatica. 

Det finns länkar till 
andras  hemsidor, 

detta är dock 
endast det som är 

partners med 
DATPROF. 

De länkar som är till 
andra sidor är 

främst partners och 
kunder som de har 

skrivit en 
succéstory om. 

De länkar som är 
andras är partners 
eller kunder som 

arbetar med 
Compuware 

Finns det en 
blogg 
 

Ja Ja Ja CA har bloggar men 
inte om Test Data 

Manager 

Ja 

Hur aktiv är 
bloggen 
 

Uppdateras ca 2–3 ggr 
per vecka 

Uppdateras veckovis 
där allt om företaget 

skrivs. 

Det läggs upp ca 8 
till 13 inlägg per år 

på bloggen. 

Blogg finns ej 

 

Det läggs upp 2–3 
artiklar per vecka. 

Typ av inlägg 
 

De flesta inläggen 
agerar som nyhetsblad, 

andra inlägg handlar 
om möjliga nyheter 

inom företaget. 

Bloggarna består av 
inlägg som är allt från 

långa artiklar till 
mindre inlägg 

Kortare artiklar Blogg finns ej 
 

Kortare artiklar 
med video eller 

bild. 
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Bilaga G: Excellmatris – 
Dokumentation 

 MicroFocus 
Data Express 

Informatica TDM DATPROF 
Privacy 

CA Test Data 
Manager 

Compuwar
e File-AID 

Nedladdningsbar Ja Ja Ja Ja Ja 

Online Ja Ja Ja Ja Ja 

Bilder Manualen som 
finns är främst 

textbaserad då det 
är en HTML-sida 

som visar 
dokumentationen. 
Nedladdningsbara 

versionen är enbart 
text. 

Inte många bilder på 
materialet. De bilder 
som finns är skärm 

dumpar eller 
kodsnuttar. 

Dokumentation
en har  mycket 

bilder. De bilder 
som finns är 

skärm dumpar 
eller delar av 

skärm dumpar 
av programmet. 

Begränsat antal 
bilder på 

manualerna, mer 
text. 

 

Knappt några 
bilder, de få 

som väl är där 
är kodavsnitt 

från 
programmet. 

 

Funktion Forum för 
MicroFocus finns 
men inte för Data 

Express 

Det finns istället för 
ett forum en sida där 

nätverk knyts 
samman och där 
användare kan 

planera möten med 
samma region. 

DATPROF 
saknar forum 

CA har ett 
community som 

forum. Det tillåter 
användare att 

kommentera och 
skapa inlägg som 
andra användare 
och moderatorer 

kan läsa. 

Det forum 
som finn är 

mer en 
supportsida 

som riktar sig 
till att hjälpa 

kunderna med 
problem, 

personer ka 
inte skapa 

inlägg bara för 
att diskutera 

saker. 
Moderatorer Forum för 

MicroFocus finns 
men inte för Data 

Express 

Konceptet moderator 
saknas, det är 

kontaktpersoner från 
Informatica som är 

ansvariga. 

DATPROF 
saknar forum 

Det syns vilka 
användare som är 
moderatorer och 
anställda av CA. 

Dessa användare 
har en CA logo vid 
sidan av namnet 

på inlägget. 

Compuware 
modererar 
hela sidan. 

 

Registreringsmöjligheter Forum för 
MicroFocus finns 
men inte för Data 

Express 

Ett konto skapas så 
fort man köper TDM 

tjänsten. 

DATPROF 
saknar forum 

Som användare 
registrerar du sig 
via ett formulär, 
därefter har de 

möjlighet att 
köpa produkter. 

Efter du köpt 
en produkt 

använder du 
produktnumre

t för att 
registrera en 
användare. 
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Användarinput Forum för 
MicroFocus finns 
men inte för Data 

Express 

Personer kan 
kommentera på 
blogginlägg finns 

ingen form av 
användarinput på 

deras nätverks sida. 
Det närmsta som 

finns är 
regiongrupperna. 

DATPROF 
saknar forum 

Användare kan 
lämna inlägg, 

kommentarer, 
likes och frågor 
på varje inlägg. 

Skapa tickets 
och fråga 

Compuware 
om råd vid 
problem. 

Text eller videoklipp Finns både 
textbaserad 

dokumentation och 
även instruktioner 

som video. 

Via webbsidan 
framkommer endast 

dokumentationen 
men det finns även 

på Youtube. 
Informatica har egen 

kanal på YouTube 

Det finns 
videoinstruktion

er som är 
tydliga och tar 

upp små 
områden i varje 

video. 
 

Det är mest 
textbaserade på 

hemsidan, CA har 
däremot en 

Youtube kanal där 
en mängd olika 
videos om TDM 

finns. 

Finns 
nedladdningsb

ar 
dokumentatio

n med lite 
bilder, samt 

finns det 
videos på 
YouTube 

Videoklippens placering YouTube, 
MicroFocus egna 

kanal  

Mängder av 
videoklipp finns på 

Informatica Support 
på YouTube. 

Det finns på 
YouTube, 

DATPROFs egna 
kanal. 

YouTube YouTube 

Ingår support Ja Ja Ja Ja Ja 

Telefonsupport Ja Ja Ja Ja Ja 

Mailsupport Ja Nej Ja Finns men är bara 
en generell till 
hela företaget. 

Ja 

Chattsupport Nej Det finns en ikon som 
konstant följer en 

vart man än 
navigerar på 

hemsidan. Dock leder 
den bara till en sida 

med 
kontaktuppgifter. 

Under tiden 
utvecklades en 
chattsupport 

och den finns på 
hemsidan nu. 

 

I portalen som 
man får tillgång 
till om man är 

kund. 
 

Nej 

Kommentar Väldigt lätt att hitta 
support, väl inne på 

deras hemsida 
ligger den längst 
upp i menyn. Tog 

mig ca 10 sekunder 
att hitta. Supporten 
är även uppdelad i 

olika kategorier 
som gör felsökning 

enkelt. 

Ett intressant 
koncept där 

Informatica har 
skapat ett helt 

nätverk som binder 
deras verksamhet 
tillsammans med 

deras regionspecifika 
kunder. 

Supporten är 
däremot väldigt 

begränsad, 
hittar endast ett 

tiotal artiklar 
och videos. 

 

CA har en portal 
och ett 

community som 
fungerar som 

både forum och 
support. Portalen 

hanterar mer 
personlig kontakt 
till kund/partner. 

 

Supporten 
ligger låst 
bakom en 
portalsida, 

lyckats få tag i 
några data 
sheet men 
inget mer. 
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Bilaga H: Excellmatris – Testfall 
 MicroFocus 

Data Express 
Informatica TDM DATPROF 

Privacy 
CA Test Data 
Manager 

Compuwar
e File-AID 

Avidentifiera databas där valda 
delar av personnummer bevaras 
(datum och kön) 

Information ej 
tillgänglig 

Information ej 
tillgänglig 

Detta gick inte Information ej 
tillgänglig 

Information ej 
tillgänglig 

Avidentifiera XML är 
sammanhållen med övrig 
avidentifiering 

Information ej 
tillgänglig 

Information ej 
tillgänglig 

Detta gick inte Information ej 
tillgänglig 

Information ej 
tillgänglig 

Avidentifiera kolumnen TITLE.ID 
i databasen IMDB där 
TITLE.KIND_ID är ett specifikt 
värde. 

Information ej 
tillgänglig 

Information ej 
tillgänglig 

Med hjälp av 
SQL-editorn gick 
det att skapa ett 

script som 
utförde den 
uppgiften. 

Information ej 
tillgänglig 

Information ej 
tillgänglig 

Avidentifiera MOVIE_INFO.INFO 
i databasen IMDB om relaterad 
TITLE.KIND_ID har ett visst 
specifikt värde. 
 

Information ej 
tillgänglig 

Information ej 
tillgänglig 

Med hjälp av 
SQL-editorn gick 
det att skapa ett 

script som 
utförde den 
uppgiften. 

Information ej 
tillgänglig 

Information ej 
tillgänglig 

Kommentar 
 

På grund av att det 
inte gick att hitta 

en testmjukvara så 
kunde inte detta 

testas. 

På grund av att det 
inte gick att hitta en 

testmjukvara så 
kunde inte detta 

testas. 

DATPROF var 
begränsad med 

de få 
standardfunktio

nerna som 
DATPROF har. 

På grund av att 
det inte gick att 

hitta en 
testmjukvara så 
kunde inte detta 

testas. 

På grund av 
att det inte 

gick att hitta 
en 

testmjukvara 
så kunde inte 
detta testas. 
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Bilaga I: Kravspecifikation 
Kartlägga konkurrerande verktyg inom följande områden 

 Funktionalitet - Vad har de konkurrerande verktygen för stöd 
inom dessa områden 

o Analysis 
 Vilka informationstyper kan man analysera fram? 

 190201 T.ex. kontonummer, personnummer, 
adresser, e-post, telefonnummer, o.s.v. 

 Hur mycket av analysfunktionaliteten är inbyggd 
som standard i verktyget och hur mycket måste 
användaren själv sätta upp? 

 190201 D.v.s. finns det standardfunktioner 
att välja för körning i guit som minskar 
konfigurationstiden? 

 Källstöd? 
 Databas 

 190201 Vilka databashanterare? 
 Filer (xml, flatfiler, o.s.v.) 
 Integration med tjänstegränssnitt? 

o Data Subsetting / uttag av delmängder 
 På vilka sätt kan urval ske? 

 190201 Via en eller flera SQL-satser, mot flera 
system, via infiler, o.s.v.? 

 Hur enkelt är det att administrera när antalet 
system ökar upp mot ca 100? 

 Hur hanteras triggers, sekvenser och identity-
kolumner med t.ex. GENERATED ALWAYS? 

 190201 T.ex. vid import, går triggers att 
stänga av på något enkelt sätt? 

o Data Masking / avidentifiering 
 Vilka avidentifieringsfunktioner finns med som 

standard i verktyget? 
 190201 Se exempel under analys ovan 

 Vilka möjligheter har användaren att bygga 
anpassningar i verktyget och hur sker det?  
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 Via script? 
 Programmering?  
 Konfig i verktyget? 
 190201 Reguljära uttryck 

 På vilket sätt sker avidentifieringen? 
 Strömmande? 

 190201 D.v.s. man fångar datat direkt 
från prodsystemet 

 Från/till fil 
 Direktuppdaterande mot databas? 
 Från databas till fil, o.s.v.  

o Query / utsökning och urval, t.ex. via SQL 
 Vilka möjligheter till självservice gällande 

utsökning finns det? 
 Kan användare dela utsökningar med varandra? 
 Finns någon motsvarighet till 

säkerhetskopiering/återställning? 
 Finns bokning av data? 

o Data creation/generation 
 190201 Viktig att utvärdera eftersom vi själva 

saknar detta idag 
 Hur sätts detta upp? 
 Hur mycket av konfigurationen går att bygga upp 

för återanvändning motsvarande kriteriebegreppet? 
 Hur svårt/komplicerat att underhålla blir det när 

antalet system/databaser växer uppemot 100 
stycken? 

 Vilka typer av data kan genereras?  
 Databasdata?  
 Fildata (XML/JSON/skräddarsydda format)? 

o Återanvändning av konfig 
 190201 Finns centrala konfigmöjligheter av 

uppkopplingsinformation som är nåbar från andra 
delar av applikationen? 

 Miljöer/uppkopplingsuppgifter 
 Produkter/system 
 Mellan funktionsområden 
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o Multianvändarstöd/användaradministration/rollhantering 
 190201 Försök beskriva den som finns i korta och 

koncisa ordalag så att det går att jämföra 
o Databasstöd 

 Vilka databashanterare stöds? (t.ex. DB2, Oracle, 
o.s.v.) 

o Tjänstegränssnitt 
 Vilka tjänster finns det för de olika 

funktionsområdena? 
 Vad kan man åstadkomma för nivå av 

automatisering? 
 190201 Om det går att få tag på schema/wsdl så 

spara undan den för framtida referens. 
o Finns en SQL-editor eller motsvarande? 

 Går det att spara SQL-satser 
 Lista/filtrera tabeller? 
 190201 Jämföra vår mot deras 

o Vilka funktionsområden/lösningar har de andra verktygen 
som ETE saknar? 

 Skapa en matris 
 190201 Dialog med oss viktig här 

o Hantering av standardsystem 
 Hur/på vilket sätt stödjer verktygen stängda system 

där man inte kommer åt informationen i databasen? 
 190201 Går det att jacka in plugins? Kan man 

sätta upp anrop på en annan applikations 
tjänstegränssnitt 

 Användbarhet 
o Lätt att lära sig? (vad är lätt/svårt?) 

 190201 Viktigt att föra löpande anteckningar här om 
hur man upplever de olika delar initialt 

o GUI – bedömning av hur modernt och lättanvänt det är 
 190201 Layout, färgtema, avskalat/plottrigt, 

segt/snabbt, flexibelt, o.s.v. 
 Pris onlineköp 

o Erbjuds onlineköp?  
o På vilket sätt (betallösning)? 



Kartläggning av olika testdatahanteringsverktyg – Jämförelse och utvärdering 
av olika testdatahanteringsverktyg  
Jakob Viking            2019-06-16 

48 

 

o Till vilka priser? 
o Köp/hyra? 

 Licensmodell 
o Vad betalar man för? Vad styr priset? 

 190201 Användare? 
 Fasta gränser/modul/funktionstänk? 
 Användning/volym? 

 Paketeringar (från single user och uppåt i storlek) 
o Finns det något sådant? I så fall, vad? 
o Finns billigare versioner för mindre organisationer? 

 Nedladdningsbar trial-version 
o Finns? 
o Hur lång är trial-perioden? 
o Vilken begränsning av funktionalitet finns? 

 SaaS 
o Erbjuds SaaS-lösning? 
o Om ja, pris samt vad ingår? 

 Onlinemarknadsföring 
o Hur ser deras sajt ut och hur marknadsför de sin DM-

lösning 
 190201 Värdeord 
 190201 Balans visuell/textuell 
 190201 Hur konkret är den? Flyger den bara högt 

eller går den in på djupet? 
o Vilka marknadsför de sig mot? 
o Referenskunder? 
o Sker länkning till/från andra sajter till den egna sajten? 
o Finns blogg i ämnet? 

 Vilken onlinehjälp/dokumentation/supporthjälp finns 
o Nedladdningsbara-/onlinemanualer? 
o Forum 

 Hur fungerar de? 
 Vilka modererar? 
 Vad får man som användare ut av att kommentera? 

 Upvotes? 
o Tutorials 
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 190201 D.v.s. instruktioner men kan även vara 
videoklipp 

o Videoklipp 
 Om ja, var finns de? 
 Egna sajten? YT? 

o På vilket sätt ingår support vid köp? Kan man kontakta 
deras support? 

o Finns ett generellt supportnummer/mejl? o.s.v. 
 190201 Lätt/svårt/omöjligt att hitta? 

 190211 Wow-faktor 
o Finns det något som står ut som är så otroligt bra att vi 

själva borde ha det? 
o Någon viss funktion eller funktionsområde, gui-lösning, 

konfig-lösning, o.s.v. 

 

Kartläggningen ska bestå av följande steg, så långt det är möjligt 

 Sammanställning av all information i utvärderingspunkterna 
ovan i en rapport samt detaljerad redovisning i separata bilagor i 
word eller excel. 

 Nedladdning av de applikationer som tillhandahåller trial-
versioner samt installation och noggrann utvärdering av dessa 

o Köp/hyr av applikationer under kortare period kan bli 
aktuellt om det är motiverat. Detta får diskuteras från fall 
till fall. 

 Körning av i förväg framtagna testfall för att kunna jämföra 
verktygen 

o Dessa testfall tas fram tillsammans med studenten i 
samband med att arbetet planeras. 

o Ett flertal utvärderings-/testfall per funktionsområde tas 
fram. 

Kontakt med säljare för prisförfrågningar (vid behov) 


