
Cloud Plan: Data and Analytics
Het Cloud Plan: Het Data en Analytics-aanbod is ontwikkeld om klanten te helpen een big dataproces op 
het Google Cloud Platform (GCP) te plannen en ontwerpen. Dit aanbod omvat een kick-offworkshop en 
helpt klanten de vereisten vast te leggen om tot een technisch ontwerp en plan van aanpak te komen. 
Google zorgt voor begeleiding en technisch advies tijdens de gehele planningsfase.

Belangrijkste activiteiten
Kick-offworkshop technische analyses
Verzorg een workshop van één dag om de belangrijkste beslissingsmomenten uit 
te leggen waarop de GCP-basis voor big data wordt bepaald voor ontwikkel- en 
productieomgevingen.

Projectplanning
Ontwerp een eerste plan voor de implementatie- en migratieactiviteiten aan de 
hand van de vereisten en de tijdlijn van de klant. Als onderdeel van de planning 
wordt er een trainingsplan aangeboden. Aan de hand van dit plan kan het team 
beter worden voorbereid.

Inventarisatie van applicaties, gegevens en gebruikersgroepen
Bied ondersteuning bij het opstellen van een gedetailleerde lijst met applicaties en 
databases waarvan de klant afhankelijk is. Dit geldt ook voor de gebruikersgroepen 
en gegevens die moeten worden gemigreerd.

Documentatie van technische ontwerpen
Documenteer de belangrijkste ontwerpbesluiten die zijn genomen tijdens de kick-
offworkshop voor technische analyses, inclusief architectuurdiagrammen en de 
strategie voor gegevensmigratie. 

 

Prestaties
• Plan en tijdlijn voor 

projectimplementatie

• Trainingsplan

• Document met  
technisch ontwerp

Bereik en prijsstelling
• Tot 21 dagen betrokkenheid 

(bij het bedrijf of extern, naar 
goeddunken van Google) 
binnen een periode van  
één maand

• Prijzen worden afgesproken 
door klant en Google, en 
vastgelegd in het toepasselijke 
besteldocument

Algemene voorwaarden: Deze datasheet hoort bij de volgende SKU: CP-PROF-SVC-PLAN-DA. De services die worden beschreven in deze datasheet, zijn onderworpen aan 
het toepasselijke ondertekende besteldocument en alle daarin opgenomen algemene voorwaarden. Raadpleeg de Engelse versie van deze datasheet voor de meest actuele 
voorwaarden. Deze vertaalde versie wordt u als extra service aangeboden.
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