Vitens werkt aan workspace van de toekomst met Citrix
Vitens gebruikt SaaS-oplossingen van Citrix om moderne digitale
workplace op te zetten die productiviteit en bedrijfsprestaties
verbetert in een consistente, veilige en betrouwbare ervaring.
###
Amsterdam, 6 april 2021 – Als grootste waterbedrijf in Nederland mag de business van Vitens nooit
drooglopen. Jaren geleden nam dit innovatieve bedrijf Citrix Workspace™ in gebruik. Deze oplossing
vormt de basis van het digitale platform van Citrix Systems, Inc’s. (NASDAQ:CTXS), dat medewerkers
een veilige en betrouwbare toegang biedt tot de systemen en applicaties die ze nodig hebben om
de watervoorziening te garanderen. Door over te stappen naar de cloud zorgt Vitens voor de nodige
snelheid en flexibiliteit die nodig zijn om sneller in te spelen op veranderende organisatorische
behoeften en om bedrijfsresultaten te verhogen.
“De missie van Vitens is helder: iedere druppel water moet in 2030 duurzaam zijn. Om dit te bereiken
is voortdurende innovatie binnen onze processen en de manier waarop we werken essentieel”, zegt
Marcel Zunnebeld, Senior Advisor Digital Workspace bij Vitens. “Met Citrix creëerden we een modern,
digitale workspace waarin onze werknemers kunnen verbinden en productief kunnen werken. Door naar
de cloud te verhuizen, kunnen we hun ervaringen, onze bedrijfsprestaties en de toegevoegde waarde
voor onze klanten verbeteren.”

Winst in wendbaarheid
Een wendbare IT-infrastructuur is al tijden onmisbaar voor Vitens.
“We leveren water aan meer dan vijf miljoen klanten die op ons rekenen en moeten dus snel reageren
op onverwachte situaties die ons hierin belemmeren”, zegt Zunnebeld. “Citrix geeft ons de flexibiliteit en
wendbaarheid die we nodig hebben om dat te doen”.
Toen bijvoorbeeld de coronacrisis begon en organisaties van over de hele wereld hun medewerkers
naar huis stuurden, werd het voor veel organisaties een uitdaging om de bedrijfscontinuïteit te
waarborgen. Maar niet voor Vitens. Dankzij Citrix Virtual Apps and Desktops™ tkon de organisatie hun
hele klantenserviceteam binnen een week op afstand aan het werk krijgen.
Citrix Virtual Apps and Desktops wordt geleverd als onderdeel vanCitrix Workspace™,en geeft
medewerkers gepersonaliseerde toegang tot de systemen, informatie en tools die ze nodig hebben
om op hun best te presteren in een uniforme omgeving, die ervoor zorgt dat beveiligingsbeleid op
dynamische wijze toegepast kan worden om de veiligheid van applicaties en informatie op ieder privéof bedrijfsapparaat te waarborgen.
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Voor de transitie naar de cloud gebruikt Vitens Citrix Virtual Apps and Desktops om vanaf iedere
locatie toegang te blijven bieden tot veilige en betrouwbare middelen en om bedrijfsprestaties te
optimaliseren. Vanuit één enkele console binnen de Desktop-as-a-Service (DaaS)-oplossing kan IT:
• apps en desktops op een flexibele en efficiënte manier in een hybride cloudomgeving implementeren;
• nieuwe cloud-gebaseerde workloads uitrollen;
• virtuele desktops en applicatiepakketten leveren voor een optimale ervaring op elk apparaat;
• naadloze integraties realiseren met andere Citrix-producten;
• eenvoudige toegang tot tools verkrijgen om hun omgeving te beheren, inclusief de beveiliging en
prestatie-analyses om gebruikersactiviteiten en reactiesnelheid van sessies te controleren.
“Dankzij de Citrix Virtual Apps and Desktop-service hoeven we ons geen zorgen te maken over de
productinstallatie, setup, upgrades en monitoring”, zegt Zunnebeld. “We besteden het uit aan Citrix en
kunnen ons daardoor focussen op onze medewerkers en bedrijfsbehoeften.”
Vitens voegt zich bij een groeiend aantal bedrijven dat gebruikt maakt van Citrix’ cloud-oplossingen om
een moderne digitale werkplek te creëren die medewerkers de ruimte geeft die ze nodig hebben om
optimaal te presteren en hun bedrijf te laten groeien. Klik hier om meer te leren over deze oplossingen
en hoe ze van toegevoegde waarde zijn voor iedere organisatie.
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