Nowe rozwiązanie do dostarczania
aplikacji w czasie rzeczywistym od Citrix
FORT LAUDERDALE, Floryda: 28 września 2021 – Citrix Systems, Inc., (NASDAQ:CTXS) ogłosił
wprowadzenie na rynek usługi Citrix App Delivery and Security Service™, nowego rozwiązania
chmurowego, które w czasie rzeczywistym automatyzuje proces bezpiecznego dostarczania aplikacji.
Citrix App Delivery and Security upraszcza proces dostarczania aplikacji na wszystkich etapach:
udostępniania, zabezpieczania, wdrażania i zarządzania. Pozwala to działom IT tworzyć i utrzymywać
środowiska pracy najwyższej jakości, które wspomagają zaangażowanie i produktywność pracowników.
„Zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego korzystania z aplikacji może mieć wpływ na zwiększenie
przewagi konkurencyjnej organizacji i uzyskanie wyższej efektywności pracowników. Wymaga to jednak
nowego podejścia i zastosowania systemu dostarczania aplikacji, który może samodzielnie wykrywać
problemy i automatycznie je korygować.” - powiedział Rohit Mehra, wiceprezes IDC, Network and
Telecom Infrastructure.
Usługa Citrix App Delivery and Security Service została specjalnie zaprojektowana, tak by pomóc
działom IT zmodernizować dostarczanie aplikacji i zrezygnować z powolnego, ręcznego procesu na
rzecz wydajności oraz automatyzacji opartej na nowatorskim podejściu. To pozwoli firmom uzyskać
niezbędną elastyczność, by móc efektywnie stawić czoło konkurencji oraz zwiększyć własne wyniki.
Wśród kluczowych cech rozwiązania są:
• Intencjonalność — rozwiązanie automatycznie przekłada intencje biznesowe i techniczne na sposób
dostarczania aplikacji oraz konfigurację zasad i zabezpieczeń. Administratorzy mogą na przykład
zdefiniować maksymalny akceptowalny próg opóźnień aplikacji dla regionu, a serwery i systemy
dostosują się tak, by zapewnić dostarczanie aplikacji zgodnie z zadanymi parametrami.
• Autokorekta działania i ciągła optymalizacja — usługa automatycznie wykrywa i koryguje problemy w
dostarczaniu aplikacji, związane z pogorszeniem wydajności, przestojami czy wprowadzeniem nowych
wymagań. W przypadku wykrycia wolnego serwera można go automatycznie usunąć z puli.
• Monitoring stanu Internetu — technologia Citrix Intelligent Traffic Management™ zbiera i analizuje
10 miliardów punktów danych dziennie od ponad miliarda użytkowników w 50 000 sieci w 200
krajach, by zapewnić wgląd w stan Internetu w czasie rzeczywistym. Dane te pozwalają działom
IT np. optymalizować działanie aplikacji dla poszczególnych użytkowników, jak również określić
najlepsze lokalizacje dla dodatkowych usług hostingowych, tak aby utrzymać wysoki poziom usług przy
wzmożonym ruchu.
• Zintegrowane zabezpieczenia aplikacji i interfejsów API — zintegrowany firewall aplikacji
internetowych, zarządzanie botami i ochrona interfejsu API zapewniają całościową ochronę kluczowych
i najbardziej wrażliwych zasobów firmy.
Dostępność
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Usługa Citrix Application Delivery and Security Service będzie dostępna w czwartym kwartale 2021.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.
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