
Rationalize Productivity Suite Costs
De adviesservice Rationalize Productivity Suite Costs biedt praktische tips en ondersteuning voor activiteiten die 
nodig zijn om binnen de gehele organisatie de acceptatie te verhogen en verouderde productiviteitstools buiten 
gebruik te stellen. Hiermee worden belangrijke IT-tools en -services gemoderniseerd, worden de voordelen van de 
cloud (bijv. krachtige zoekfunctie, toegankelijke revisiegeschiedenis, reageren op social media, realtime vertalen 
en bewerken, back-up en beveiliging, en toegang vanaf elk apparaat) beter benut, wordt de complexiteit van 
bestandsbeheer verminderd (bijv. de noodzaak om versies op te slaan, er een back-up of kopie van te maken of 
ze te beheren, of aan een specifiek apparaat gebonden zijn) en kunnen onnodige kosten worden verlaagd (bijv. 
kosten voor licenties, upgrades, trainingen, onderhoud en ondersteuning).

Belangrijkste activiteiten
Kick-offworkshop
Verzorg een workshop bij het bedrijf om praktische tips voor de Google-methode door 
te nemen en de belangrijkste beslissingsmomenten te bespreken met betrekking 
tot te verwijderen gebruikerssegmenten, sponsoring, communicatie en training, de 
escalatiestroom voor ondersteuning, criteria voor uitzonderingsbeleid en eigenaren van 
procesgerichte transformatie.

Project- en verandermanagementplan
Gebruik de gebruiksbeoordelingsgegevens en help bij het maken van een initieel project- 
en verandermanagementplan waarin de status van activiteiten, eigenaren, risico's en 
knelpunten in kaart wordt gebracht, en dat plannen bevat om medewerkers vanuit de gehele 
organisatie erbij te betrekken, hun vaardigheden uit te breiden en de acceptatiesnelheid te 
verhogen.

Uitgebreide ondersteuning
Geef tijdens de eerste transitieperiode advies over het opzetten van een helpdeskstrategie 
om gebruiksvragen te beantwoorden en problemen met betrekking tot G Suite op te lossen. 
Bied begeleiding bij ondersteuningsprocedures met Google Support en praktische tips voor 
het verwerken van uitzonderingsverzoeken. 

Prestaties
• Projectontwerp

• Project- en 
verandermanagementplan

• Overzicht van processen die 
afhankelijk zijn van verouderde tools

• Templates voor gebruikersenquêtes

Bereik en prijsstelling
• Tot 12 dagen betrokkenheid (bij het 

bedrijf of extern, naar goeddunken 
van Google) binnen een periode van  
zes 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-PSC. 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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Herontwikkeling van bedrijfsprocessen
Bied hulp bij het onderhouden en in kaart brengen van processen die afhankelijk zijn van verouderde tools. Help bij het ontwerp en de 
implementatie van geschaalde oplossingen voor geïdentificeerde processen. 

Gebruiksbeoordeling
Geef advies over de manier waarop gegevens uit gebruikersenquêtes, de G Suite Admin Console, desktopsoftwarebeheertools en 
(eventuele) andere beoordelingstools van derden moeten worden geanalyseerd. Bied hulp bij interviews met bedrijfsleiders om 
inzicht te krijgen in gebruikersgroepen, de impact van veranderingen en migratiecontrolepunten (oftewel: externe afhankelijkheden, 
nalevingsvereisten en technische complexiteit) en de belangrijkste beïnvloeders en gebruiksscenario's te bepalen.

Verandermanagement- en transitieactiviteiten
Geef advies over de betrokkenheid van leiders en medewerkers, over trainingen en over communicatie. Ondersteun de ontwikkeling van 
belangrijke transitie-items voor het beheer van aanmeldingen, interesse in Google Gidsen en vrijstellingsverzoeken.
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