
G Suite Deployment Advisory
De G Suite Deployment Advisory-service helpt bij het implementeren van een G Suite-domein 
door projectmanagement op te zetten, het bereik van de technische implementatie te bepalen, 
verandermanagement te plannen en een ondersteuningsmodel te ontwikkelen.

Google helpt projectsturing en leidinggevend overzicht te bieden tijdens het implementatieproject.

Belangrijkste activiteiten
Beoordelen: Implementatieplanning
Aanwezigheid bij de door de partner geleide workshop voor de 
implementatieplanning. Richtlijnen inzake methodologie en praktische tips voor de 
implementatie van G Suite in de klantomgeving. Adviesverlening voor het maken 
van de werkomschrijving en een gedetailleerd ontwerpdocument.

Plannen: Plan voor verandermanagement
Advies over het maken van een plan voor verandermanagement om  
medewerkers te betrekken, de acceptatie te versnellen en mogelijke  
projectrisico's aan te pakken.

Adviseren: Projectsturingsadvies
Geef aanbevelingen voor een optimaal projectsturingsmodel.

Plannen: Workshop gericht op veranderingen en technische kick-off
Aanwezigheid bij de door de partner geleide workshop gericht op veranderingen 
en de technische kick-off om te bepalen of projecttaken correct zijn gedelegeerd 
en afstemming met de implementatiemethoden van Google te waarborgen. 
Adviesverlening voor een definitief gedetailleerd ontwerpdocument en projectplan.

Adviseren: Deelname aan stuurgroep
Deelname aan de stuurgroep voor advies over praktische tips en het vermijden van 
typische valkuilen bij het schalen en bepalen van de G Suite-implementatie.

Uitbreiden: Borging van de cloudarchitectuur
Beoordeel de G Suite-architectuur tijdens de implementatie om risico's te 
herkennen. Maak een roadmap na de implementatie om kansen te optimaliseren 
en de transitie te starten.

Prestaties
• G Suite-implementatieplan

• Plan voor verandermanagement

• Borgingsbeoordeling van  
de cloudarchitectuur

Bereik en prijsstelling
• Tot 60 dagen betrokkenheid 

(bij het bedrijf of extern, naar 
goeddunken van Google) 
binnen een periode van  
drie maanden

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

Algemene voorwaarden: Deze datasheet hoort bij de volgende SKU: GAPPS-PROF-SVC-ADA. 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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