Citrix Workspace beschikbaar voor Google Cloud
De oplossing biedt organisaties een eenvoudige en intelligente
werkervaring op Google-apparaten en besturingssystemen

Over Citrix Citrix (NASDAQ:CTXS) streeft naar een wereld waarin mensen, organisaties en dingen
veilig verbonden en beschikbaar zijn, zodat het buitengewone mogelijk wordt. Citrix helpt klanten de
toekomst van werk opnieuw uit te vinden door de meest uitgebreide beveiligde digitale werkplek te
bieden, waarin alle apps, data en diensten die mensen nodig hebben om productief te zijn verbonden
worden en waar IT eenvoudig complexe cloudomgevingen kan opzetten en beheren. Citrix oplossingen
worden gebruikt in meer dan 400.000 organisaties, waaronder 99 procent van de Fortune 100 en 98
procent van de Fortune 500. Meer informatie vindt u op www.citrix.com/nl-nl/ of volg Citrix Benelux op
Twitter via @citrixbenelux.
Voor Citrix Investeerders Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die worden gedaan
in overeenstemming met de safe harbor-bepalingen van Sectie 27A van de Securities Act van
1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. De toekomstgerichte bepalingen in
dit bericht vormen geen garanties voor toekomstige prestaties. Deze verklaringen betreffen een
aantal factoren die kunnen leiden tot feitelijke resultaten, met inbegrip van risico’s verbonden aan
de impact van de wereldeconomie en onzekerheid in de IT-uitgavenomgeving, omzetgroei en
erkenning van inkomsten, producten en diensten, hun ontwikkeling en distributie, productbehoefte
en productportefeuille, economische en concurrentiefactoren, de belangrijkste strategische relaties
van de Vennootschap, acquisities en daarmee verband houdende integratierisico’s, alsmede andere
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risico’s die gedetailleerd zijn in de filialen van de Vennootschap bij de Securities en Exchange Commissie.
Citrix aanvaardt geen verplichting om toekomstige informatie in dit persbericht of in verband met de
hierin beschreven aankondigen bij te werken. De ontwikkeling, publicatie en timing van alle functies of
functionaliteiten die voor onze producten beschreven zijn, blijven naar eigen goeddunken en kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving of overleg gewijzigd worden. De verstrekte informatie is uitsluitend
bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen verbintenis, belofte of wettelijke verplichting om
materiaal, codes of functionaliteiten te leveren en mag niet worden gebruikt bij het nemen van
aankoopbeslissingen of worden opgenomen in een contract.
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Amsterdam, 16 december 2019 – Citrix Systems, Inc. ®(NASDAQ:CTXS) NASDAQ:CTXS) kondigt vandaag
aan dat Citrix® Workspace™ nu algemeen beschikbaar is voor Google Cloud, om nog meer flexibiliteit
en keuze te geven aan organisaties die hun werknemers een superieure digitale werkervaring willen
aanbieden. De oplossing geeft universele toegang tot de G Suite apps en biedt een eenvoudige,
intelligente werkervaring die de betrokkenheid en productiviteit van werknemers verbetert.
“Werknemers willen op het werk niet meer worden afgeleid door technologie. Ze willen dat het ze helpt
hun werk zo goed mogelijk te doen”, zegt Calvin Hsu, Vice President, Product Marketing, Citrix. “Citrix
Workspace maakt een einde aan de digitale ruis waar werknemers gefrustreerd van raken en stelt ze in
staat zich te concentreren op het werk waarvoor ze zijn aangenomen.”
“We zijn blij dat het Citrix Workspace platform nu beschikbaar is voor de miljoenen internationale
gebruikers van de G Suite”, zegt Manvinder Singh, Director Partnerships bij Google Cloud. “Door te
integreren met de G Suite en er nieuwe functionaliteit aan toe te voegen, geeft Citrix onze klanten
nieuwe mogelijkheden voor een betere, gestroomlijnde samenwerking.”
Citrix Workspace is een uniforme, veilige en intelligente werkomgeving die de werkervaring
fundamenteel verandert door alle activiteiten die mensen ontplooien om hun werk optimaal te doen
te organiseren, te begeleiden en te automatiseren. “Dankzij Citrix Workspace op Google Cloud kunnen
we nu een uniforme werkervaring aanbieden die onze mensen in staat stelt zich te concentreren op
waardecreatie”, zegt Mari Wasström, IT Solutions Service Management Lead, Neste Oyj. “Dit heeft grote
invloed op de efficiency en de werknemerstevredenheid.”
Met de laatste release van Citrix Workspace kunnen Google Cloud-gebruikers de G Suite tools van
hun eindgebruikers opnemen in een intelligente work feed. Dankzij microapps, die in enkele minuten
veelvoorkomende taken automatiseren, worden meerdere workflows geïntegreerd. Dit bespaart tijd
en verhoogt de productiviteit. Microapps for G Suite zijn in staat allerlei taken te stroomlijnen, van
het inboeken van bedrijfsmiddelen tot het toesturen van uitnodigingen en herinneringen aan nieuwe
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teamleden. Dankzij de , kunnen organisaties de Citrix Workspace eenvoudig aanpassen aan hun unieke
behoeften en processen.
Door gebruik te maken van Google Cloud’s Anthos voor hybride en multi-cloud installaties, kunnen
organisaties microservices-applicaties bouwen die ze overal kunnen draaien. Dankzij de validatie van
Citrix ADC™ voor Anthos, kunnen klanten Citrix ADC’s, waaronder MPX, VPX en CPX, probleemloos
integreren in Anthos. De migratie van applicaties wordt eenvoudiger dankzij operationele en
beleidsconsistentie in zowel on-premises als cloud-omgevingen. Citrix ADM Service Graphs maakt het
mogelijk microservice maps te visualiseren en inzicht te geven in de staat van microservices, zodat
afwijkingen en potentiele problemen tijdig worden gedetecteerd.
And using Citrix Virtual Apps and Desktops Machine Creation Service (MCS) geeft IT de mogelijkheid om
snel en efficiënt op Windows gebaseerde Citrix workloads op grote schaal uit te rollen. Dit creëert een
moderne digitale werkomgeving waarin werknemers alle tools krijgen aangereikt om de best mogelijke
prestaties te leveren.
“Wij draaien al onze IT in de cloud en een van de platforms die we daarvoor gebruiken is Google
Cloud Platform (GCP)”, zegt Ulrik Christensen, Principal Infrastructure Engineer bij Oncology Venture.
“Dankzij Citrix Machine Creation Service kunnen onze administrators eenvoudig images voor workloads
aanmaken en updaten. Ze hoeven alleen nog maar een image te booten en de vereiste veranderingen
door te voeren, dan het image af te sluiten, een snapshot te maken, en de boel te updaten vanuit Citrix
Studio. Het scheelt ons heel veel tijd en is de perfecte technologie om alles draaiend te houden.”
Citrix Workspace voor Google Cloud is vanaf vandaag algemeen beschikbaar. Voor meer informatie,
bezoek www.citrix.com/google
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