
Technical Account Management
Technical Account Management helpt klanten een cloudstrategie te plannen en uit te voeren dankzij praktische 
tips, begeleiding bij de implementatie en toegang tot vakspecialisten van Google. De Technical Account Managers 
houden regelmatig bijeenkomsten en driemaandelijkse beoordelingen, en helpen de belangrijkste statistische 
gegevens voor succes te bepalen en controleren, zodat klanten het meeste uit hun investering in G Suite of 
Google Cloud Platform kunnen halen.

Belangrijkste activiteiten
Cloudstrategie en consultancy
• Beoordeel klantdoelen en bedrijfsvereisten om een cloudstrategie en implementatieplan 

te ontwikkelen dat overeenkomt met die doelen

• Bepaal de juiste mijlpalen en KPI's om succes te meten en de cloudstrategie van de klant 
verder te verfijnen

• Bied één overzicht van alle G Suite- of Google Cloud Platform-projecten van de klant en 
treed daarbij op als eerste aanspreekpunt voor technische vragen, ideeën en problemen

• Coördineer de communicatie tussen Google en de klant over de cloudomgeving van de 
klant

Implementatiemanagement
• Bied constante begeleiding met betrekking tot de uitvoering van  

het cloudimplementatieplan 

• Geef proactief praktische tips rondom cloudarchitectuur en -procedures en zet daarbij 
vakspecialisten van Google in voor een diepgaande beoordeling

• Organiseer regelmatig bijeenkomsten om te zorgen dat projecten op de juiste koers 
blijven en mijlpalen worden behaald, om vragen te beantwoorden en om ontdekte 
problemen op te lossen

• Beheer escalaties voor de technische ondersteuning en werk samen met vakspecialisten 
van Google om technische vraagstukken met betrekking tot G Suite- of Google Cloud 
Platform-producten op te lossen

Belangenbehartiging en doordacht leiderschap
• Betrek leidinggevenden van de klant bij driemaandelijkse bedrijfsreviews om de voortgang 

met het cloudstrategieplan te vergelijken en de aankomende kwartalen te plannen 

• Herken productbehoeften van de klant en dien functieverzoeken in bij Google Product 
Management- en Engineering-teams

• Faciliteer toegang tot exclusieve Google-evenementen zoals bezoeken aan het Executive 
Briefing Center, driemaandelijkse roadmapsessies en andere forums voor klanten

• Bied de klant hulp bij deelname aan tests van nieuwe G Suite- of Google Cloud Platform-
producten of producten in de alfa-/bètafase

Prestaties
• Roadmap voor cloudstrategie

• Advies van Google Cloud-
vakspecialisten

• Regelmatige bijeenkomsten 
(wekelijks/tweewekelijks)

• Beoordeling van architectuur  
en openstaande zaken,  
updates van projecten  
en programmastatus 

• Product-/
engineeringfunctieverzoeken 
bijhouden van problemen 

• Sessies met praktische tips voor 
verandermanagement 

• Gedeeld accountplan op  
lange termijn 

• Driemaandelijkse 
bedrijfsbeoordelingen 

• Uitnodiging voor driemaandelijkse 
roadmapsessies voor producten 
(via live stream)

Bereik en prijsstelling
• Betrokkenheid van 12 maanden

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

Algemene voorwaarden: Deze datasheet hoort bij de volgende SKU's: GAPPS-PROF-SVC-TAM or CP-PROF-SVC-TAM. 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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