
Tutorial Testlink 
 

I. Crearea utilizator (doar la primul laborator) 

 

➢ se accesează pagina de Log in (http://193.226.5.69:8080/testlink/) 

➢ se selectează „New User” 

 

➢ se completează cu datele cerute (nu utilizați spațiu sau caractere speciale) 

➢ se apasă butonul „Sign Up” 

 

➢ contul trebuie aprobat de un administrator (nu puteți accesa aplicația până nu este validat contul) 

➢ nu este configurat nici un server de e-mail pentru resetarea parolei; sistemul returnează o pagina 

de eroare în loc sa va trimită e-mail si pagina de “Log in” trebuie reîncărcat manual. 

 

  

http://193.226.5.69:8080/testlink/


II. Acces platformă 

 

➢ de pe pagina de „Log in”, cu utilizatorul și parola aleasă se accesează aplicația Testlink 

➢ în funcție de tipul contului (admin, leader, tester, ...), interfața poate conține mai multe 

opțiuni/butoane (la laborator veți primi un cont „hibrid” cu numele TMT) 

 

Observații: 

• la prima accesare a aplicației, dacă nu este nici un proiect deja creat, apare implicit opțiunea de 

creare proiect 

• toate capturile de ecran sunt realizate de pe un cont de admin așa că pot conține butoane/opțiuni 

care de pe un alt cont nu sunt accesibile 

 

➢ interfață de creare proiect 

• Name – trebuie completat 

• Prefix - trebuie completat 

• Description - trebuie completat 

• Requirements și Testing Priority– trebuie selectat 

• Test Automation și Inventory– nu trebuie selectat 

• Activ și Public - trebuie selectat 

• Create 

 

➢ Interfață administrare (iconițele și opțiunile pot să difere în funcție de tipul contului) 

• informații utilizator 

• log out 

• proiect 

• cerințe 

• specificații pentru test 

• gestionare utilizatori 

• evenimente 

• plugins 



 
  



III. Administrarea proiect 

 

➢ lista de proiecte se poate vizualiza (și se poate selecta proiectul de lucru) din meniul din colțul 

stânga-sus, „Test Project” 

➢ crearea/modificarea de proiecte se poate realiza din butonul „Test Project Management” 

 

➢ după apăsarea butonului „Test Project Management” apare o fereastra cu proiectele existente 

unde se poate vizualiza/edita un proiect deja existent sau crea un proiect prin intermediul 

butonului „Create” 

 
  



IV. Creare categorii de specificații 

 

➢ se accesează folosind butonul „Requirement Specification” 

 

➢ în fereastra nouă, în stânga avem fereastra de căutare cu filtrare iar în dreapta avem fereastra de 

administrare 

➢ sub fereastra de filtrare apare numele proiectului pentru care se va crea categoria de specificații 

 

➢ categoria de specificații se creează prin apăsarea butonului „Create” (imaginea de mai sus) după 

care apare o nouă fereastră (imaginea de jos) în care trebuie completate câmpurile Document ID, 

Title, Scope; 

➢ se selectează Type (User sau System Requirement Specification) și se apasă butonul Save 

➢ categoria creată apare sub numele proiectului, fereastra din stânga-jos; 

➢ dacă selectăm proiectul putem crea o nouă categorie sau dacă selectăm categoria existentă putem 

defini lista de specificații care intră în categoria respectivă 

 



V. Crearea specificațiilor operaționale 

 

➢ se selectează categoria din fereastra stânga-jos 

➢ în fereastra din dreapta se accesează meniul de administrarea folosind iconița ”roată dințată” 

 

➢ prin intermediul primei linii de butoane se pot crea sub-categorii de specificații sau folosind a 

doua linie de butoane se pot crea specificațiile operaționale pentru categoria deja creată 

➢ pentru a crea o specificație operațională se apasă butonul „Create” (din a doua linie) 

 

➢ în fereastra nouă trebuie completate câmpurile Document ID, Title, Scope, de ales o valoarea 

pentru Status (Draft, Review, Rework,..), Type (Informational, Feature, …), Number of test case 

needed și crearea specificației operaționale se încheie prin apăsarea butonului Save 

 

➢ după ce au fost create specificațiile operaționale din fereastra principala avem acces la mai multe 

operații (creare raport, atribuire cerințe, ...) 



 
  



VI. Creare categoriilor de teste (Test Suite) 

 

➢ din meniul principal se apasă butonul „Test Specification” 

 

➢ în fereastra nouă, în stânga avem fereastra de căutare cu filtrare iar în dreapta avem fereastra de 

administrare 

➢ sub fereastra de filtrare apare numele proiectului pentru care se va crea categoria de teste 

➢ în fereastra din dreapta se accesează meniul de administrarea din iconița ”roată dințată” 

 

➢ în fereastra de administrare (după ce s-a apăsat rotița dințată) avem mai multe opțiuni: creare 

categorie de teste, sortare în ordine alfabetică, import, vizualizare într-un document, export într-

un document 

➢ categoria de teste se creează prin apăsarea butonului „plus” 

 



➢ în fereastra nouă trebuie completate câmpurile Test Suite Name, Details, eventual se pot asocia 

cuvinte cheie (Keywords) predefinite anterior și crearea categoriei de teste se finalizează prin 

apăsarea butonul Save 

  

➢ categoria de teste apare sub numele proiectului, fereastra din stânga-jos; 

➢ dacă selectăm proiectul putem crea o nouă categorie sau dacă selectăm categoria existentă putem 

crea sub-categorie de teste sau testele care intră în categoria respectivă 

 

  



VII. Crearea testelor și asocierea lor cu cerințele operațioanle – (Test Case) 

 

➢ se selectează categoria din fereastra stânga-jos 

➢ în fereastra din dreapta se accesează meniul de administrarea folosind iconița ”roată dințată” 

 

➢ prin intermediul primei linii de butoane se pot crea sub-categorii de teste sau folosind a doua linie 

de butoane se pot defini testele pentru categoria deja creată 

➢ testele pentru categoria definită se creează prin apăsarea butonului „plus” (al doilea rând) 

 

➢ în fereastra nouă trebuie completate câmpurile Test case Title, Preconditions, Summary, se alege 

o valoarea pentru Status, Importance, Execution type, Estimated exec. duration (min), eventual se 

pot asocia cuvinte cheie (Keywords) predefinite anterior și crearea testului se finalizează prin 

apăsarea butonului Create. 

 

➢ testele create o să apară în fereastra din stânga, sub proiect și categoria de test din care face parte 

 



 

 

➢ caracterizarea testelor (pașii de execuție și rezultatul așteptat) precum și asocierea testelor la 

cerințele operaționale începe prin selectarea testului din fereastra stângă 

➢ în fereastra nouă, prin intermediul butonului „Create step” se pot definii pașii de execuție a 

testului, se poate defini rezultatul așteptat și modul de execuție (manual sau automat) 

➢ tot în această fereastră se poate asocia o cerință operațională la test, prin intermediul iconiței  

 

➢ dacă este nevoie, se poate modifica valoarea asociată Status, Importance, Execution type, 

Estimated exec. duration (min) 

 


