
Cloud Start
Cloud Start is een workshop die is ontwikkeld om klanten te helpen de technologie achter het 
Google Cloud Platform (GCP) te begrijpen en ze te helpen kansen binnen hun bedrijf te herkennen.

Cloud Start-klanten leren het bereik van projecten te bepalen, een cloudarchitectuur met de juiste 
technologie te definiëren en scenario's en mogelijkheden te ontdekken met een prototype.  
Zo kunnen ze sterke bedrijfsmodellen voor transformatieprojecten ontwikkelen.

Belangrijkste activiteiten
GCP Quick Start Session
Breng klanten snel op de hoogte van GCP-producten en -mogelijkheden, zoals de 
voordelen en onderscheidende factoren ten opzichte van andere aanbiedingen op 
de markt.

Help klanten begrijpen hoe GCP-producten werken en geef ze gebruiksscenario's 
en praktische tips, zodat ze actief kunnen deelnemen aan architectuurplanning  
en ontwerpbesprekingen.

Ontwerp- en architectuursessie
Beoordeel en bespreek relevante architectuur en gebruiksscenario's die mogelijk 
een toepasselijke oplossing voor de organisatie bevatten. Houd rekening met 
algemene werkwijzen, praktische tips en veelvoorkomende valkuilen die moeten 
worden vermeden.

Haalbaarheid van de oplossing verkennen met een prototype
Doorloop aan de hand van een prototype verschillende scenario's om te 
visualiseren hoe met relevante GCP-functies kan worden voldaan aan de  
zakelijke en technische vereisten van de klant.

Inzichten en bedrijfsmodel
Bied een bedrijfsgerichte onderbouwing aan stakeholders om de potentie van de 
eerder besproken en geteste oplossing aan te tonen en aanbevolen vervolgstappen 
te bepalen.

Prestaties
• Content van GCP Quick Start

• Ontwerp- en 
architectuuraanbevelingen

• Prototype uitvoeren

• Op het management gericht 
Cloud Start-rapport met 
inzichten en aanbevolen 
vervolgstappen

Beschikbare productgebieden
• Infrastructuur

• Applicatieontwikkeling

• Gegevens en analyse

• Machine learning

Bereik en prijsstelling
• Tot vijf dagen betrokkenheid 

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

• Maximaal 10 deelnemers

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

Algemene voorwaarden: Deze datasheet hoort bij de volgende SKU's: CP-PROF-SVC-START-DA, CP-PROF-SVC-START-INF, CP-PROF-SVC-START-APP of CP-PROF-SVC-
START-ML. 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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