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Regulamin korzystania z Test Labu Lizard Media
Definicje:
Test Lab ─ pomieszczenie znajdujące się w siedzibie firmy Lizard Media wyposażone w określoną liczbę
urządzeń mobilnych oraz narzędzia do przeprowadzania testów manualnych oraz automatycznych.
Kierownik Test Labu 
─ osoba odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Test Labu.

Test Lab Lizard Media znajduje się w BielskuBiałej przy ul. Piłsudskiego 48, czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00. Bezpośrednio przy budynku jest parking wewnętrzny.
Test Lab udostępniany jest osobom zewnętrznym po wcześniejszej rezerwacji oraz wpłacie zaliczki w
wysokości 50% na konto firmy Lizard Media, ul. Piłsudskiego 48, 43300 BielskoBiała, NIP 9372525152,
REGON 241196947. Cena obejmuje wyłącznie koszt dzierżawy urządzeń oraz koszty pobytu w miejscu
testów.
Numer konta w mBank S.A.: 63 1140 2017 0000 4602 1003 0866
Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: +48 33 817 69 76 oraz mailowo
info@lizardmedia.pl
Za organizację pracy oraz stan Test Labu odpowiada Kierownik Test Labu.
Zarówno Kierownik Test Labu jak i użytkownik przed przekazaniem kluczy powinni zidentyfikować się
na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podpisać oświadczenie, którego treść znajduje się
na dole regulaminu.
Każda osoba zewnętrzna korzystająca z Test Labu musi zostać przeszkolona i podpisać oświadczenie
o odpowiedzialności za urządzenia, z których będzie korzystać. W trakcie korzystania z Labu nie mogą
“dochodzić” dodatkowe osoby, które nie odbyły szkolenia i nie podpisały stosownych oświadczeń
o odpowiedzialności. Po szkoleniu Kierownik Test Labu sprawdza wraz z użytkownikiem stan urządzeń
i przekazuje klucze do pomieszczenia użytkownikowi. Od tego momentu użytkownik przejmuje
odpowiedzialność za stan urządzeń oraz pomieszczenie Test Labu.
Podczas testów z Labu nie można wynosić, żadnych urządzeń. Wychodząc z Test Labu każdorazowo należy
zamknąć drzwi na klucz. Okna w Test Labie pozostają zamknięte w trakcie testów. Wyjście z Test Labu
po testach trzeba zgłosić Kierownikowi Test Labu, który sprawdzi stanowisko testowe i odbierze klucze ─
nawet w przypadku, gdy testy użytkownika zaplanowane są na kilka dni.
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Wszystkie urządzenia po testach przywracane są do ustawień fabrycznych w obecności zamawiajacego testy.
Istnieje możliwość podpięcia własnych dodatkowych urządzeń do systemu testowego.
Lizard Media udostępnia wszystkie urządzenia w Test Labie wymienione na liście “
Urządzenia LIzard Media
Test Lab 2015
” zastrzegając, że jeżeli jakieś urządzenie nie jest dostępne informuje użytkownika Test Labu
o tym fakcie niezwłocznie po wystąpienia awarii. Tym samym Lizard Media nie gwarantuje, że wszystkie
urządzenia będą działały prawidłowo w trakcie testów.
W czasie testów do dyspozycji użytkowników jest kuchnia z kawą i herbatą ─ zapraszamy do częstowania się.
W trakcie testów użytkownik może również korzystać z rady, pomocy, rozmowy z testerami Lizard Media
w dowolnym zakresie ─ jesteśmy na miejscu, zachęcamy do rozmowy.
Użytkownicy Test Labu mogą korzystać z następujących narzędzi:
●
●
●

GhostLab + DeviceLab (na stacji udostępnionej testującemu z uwagi na kwestie licencyjne)
TestDroid Recorder
skrypty TestLab dla systemu Android ─ wsparcie dla testów na wielu urządzeniach jednocześnie

Zapraszamy do efektywnego testowania.
Zespół Lizard Media

Oświadczenie o odpowiedzialności:
Oświadczam, że zostałem przeszkolony z regulaminu Test Labu, sprawdziłem wstępnie funkcjonowanie
urządzeń (urządzenia mają się włączać i wyświetlać ekran startowy oraz łączyć się z Internetem) i przejmuję
odpowiedzialność za Lab na okres…………………..dnia/dni.
Wszystkie urządzenia w Labie są objęte gwarancją producenta. Użytkownik Test Labu bierze
odpowiedzialność za ich naprawę wyłącznie w przypadku, gdy uszkodzenie będzie z jego winy.

Data rozpoczęcia testów:

Imię i nazwisko oraz podpis użytkownika
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Imię i nazwisko oraz podpis Kierownika Test Labu
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