Citrix® Wrike'ı Satın Alma İşlemini Tamamladı
Bu satın almayla, güvenli çalışma alanı sağlamak ve iş birliğine dayalı çalışma
yürütmek için sektörün en kapsamlı bulut tabanlı platformu oluşturuldu

FORT LAUDERDALE, Fla. – 2 Mart 2021 – Dijital çalışma alanı ve uygulama sağlama çözümlerinde dünya
lideri olan Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS), yaklaşık 2,25 milyar Amerikan Doları nakit karşılığında,
hizmet olarak sunulan yazılım alanında iş birliğine dayalı çalışma yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısı
olan Wrike'ı satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. Bu satın alma ile Citrix, tüm çalışanların ve
ekiplerin istenen her çalışma kanalı, cihaz veya konumda tüm çalışma türlerine mümkün olan en verimli,
etkili ve güvenli bir şekilde erişmelerini, iş birliği yapmalarını ve bunları yürütmelerini sağlamak üzere
sektörün en kapsamlı, bulut tabanlı çalışma platformunu sunacak.
Citrix'in Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı David Henshall şunları söylüyor: "Citrix, otuz yılı aşkın süredir
BT kuruluşlarına, çalışanların işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamaları, içeriği ve iş hizmetlerini
güvenli bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan dijital çalışma alanı altyapısı sağlamada lider olmuştur.
Wrike'ın, Walmart, Fitbit, Siemens Smart Infrastructure, Chosen Foods ve diğer pek çok kuruluş gibi önde
gelen şirketlerin, daha verimli ve iş birliğine dayalı çalışma yürütmeyi desteklemek için güvendikleri iş
birliğine dayalı çalışma yönetimi yeteneklerinin eklenmesiyle birlikte, işleri bir üst seviyeye taşıyabilir ve
kişilerin, ekiplerin ve kuruluşların en iyi şekilde performans göstermelerini sağlayabiliriz."
Çalışan Deneyiminin Dönüştürülmesi
Dijitalleşmenin yanı sıra esnek ve hibrit çalışma modellerinin kullanımı hızlanmaya devam ediyor. Ancak
karmaşık ve dağıtılmış çalışma ortamları, çalışanları engelleyen, verimli ve anlamlı çalışmanın önüne
geçen farklı türde bir dizi uygulama, iletişim kanalı ve cihazla dolu. Enterprise Strategy Group'un kıdemli
analisti Mark Bowker şöyle diyor: "Çalışanlar için güvenli ve basitleştirilmiş bir çalışma deneyimi sağlama
ihtiyacı hiç bu kadar önemli olmamıştı. Çalışanların günümüzün hibrit çalışma ortamında ilgili ve üretken
olmaya devam etmeleri için şirketlerin, onlara işlerini yapmak üzere ihtiyaç duydukları kaynaklara
güvenli ve güvenilir erişim sunmakla kalmayıp aynı zamanda tüm çalışma kanalları, cihazlar ve konumlar
genelinde daha verimli ve etkili çalışmalarına imkan tanıyacak araçları da sağlamaları gerekiyor." Citrix ve
Wrike ile işte bunu başarabilirler.
Çalışmanın Basitleştirilmesi
Citrix Workspace™Citrix Workspace™, çalışma kaynaklarını birleştirme ve bunların güvenliğini sağlama ve
çalışma türleri arasındaki iş akışlarını sorunsuz hale getirme becerisi bakımından benzersiz bir uygulama.
Citrix, Wrike ile birlikte, proje tabanlı çalışma, portföy yönetimi ve diğer iş birliğine dayalı çalışma türleri
için sınıfının en iyisi, iş birliğine dayalı çalışma yönetimi çözümüyle yeteneklerini daha da geliştirecek.
Citrix, Wrike ve Citrix Workspace'i bir araya getirerek, aşağıda belirtilenler aracılığıyla, işlerin yapılma
biçimini dönüştüren gerçek bir dijital çalışma platformu sağlayacak:
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• Hizmet olarak sunulan yazılım uygulamaları, web uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal masaüstü
bilgisayarlar, içerik ve iş hizmetleri dahil olmak üzere, tüm iş kaynaklarının güvenli bir şekilde sunulması
• Uygulamalar, içerik, veriler, projeler ve iş akışları için yerel birleştirme ve entegrasyonlar
• İş akışı otomasyonu için yerleşik, az sayıda kod içeren/kod içermeyen araçlar
• Strateji/hedef planlama ile portföy planlamadan kapasite planlaması, proje yürütme ve proje içgörü
ve analitiği ile proje planlamaya kadar kuruluş genelinde çeşitli çalışma seviyelerini yürütmek için güçlü
proje ve çalışma yönetimi araçları
Citrix Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Wrike Genel Müdürü Andrew Filev ise şunları söyledi: "Yenilikçi
şirketler; modern, çevik bir kuruluşu güçlendirmek için çalışanlarının çalışma şeklini dönüştürmeleri
gerektiğini anlıyorlar. Wrike’ın iş birliğine dayalı iş yönetimi inovasyonlarını Citrix Workspace ile
birleştirerek, işletmelerin değişen çalışma tarzlarına ve iş gereksinimlerine hızlı bir şekilde uyum
sağlamalarına ve çalışanlarının yaşamlarının en iyi işini yapmalarına olanak tanıyan, deneyim odaklı bir
çalışma platformu sunabiliriz."
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