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SD-WAN: Het antwoord
op de eisen van netwerken

Het nieuwe business model, de opkomst van het
Derde Platform, SaaS en Cloud based applicaties, legt
de lat voor traditionele datacenters steeds hoger, terwijl bedrijven streven naar verhoogde flexibiliteit met
het nieuwe “on-demand-software” service model.
De verbindingsvereisten van bedrijven om externe
kantoren en datacenters onderling te verbinden, is het
vermogen van MPLS WAN private services ontgroeid.
Met SD-WAN technologie wordt het mogelijk hybride netwerken te creëren, waarin zowel multiple access
technologieën als internet diensten, het dynamisch
routeren van dataverkeer, en real–time verbindingsbeschikbaarheid mogelijk zijn, gebaseerd op beschikbare
bandbreedte, of geselecteerde criteria, en tevens de
totale kosten van de bandbreedte te verlagen.
NetScaler SD-WAN bevordert efficiënte verhoogde
netwerkcapaciteit, kostenreductie, betere prestaties,
en een hogere betrouwbaarheid voor bedrijfskritische
applicaties, zoals VDI (incl. XenDesktop), applicatievir-

tualisatie (incl. XenApp), VOIP, videoconferencing, ERP,
CRM, en zakelijke applicaties.
NetScaler SD-Wan kan meerdere WAN-verbindingen
samenbrengen in een enkele, veilige, logische link, met
een hogere WAN doorvoer. De logische verbinding
garandeert de betrouwbaarheid van kritisch applicatieverkeer en maakt automatische re-routing van applicatieverkeer op pakket niveau mogelijk, waardoor
constante bandbreedtedoorvoer wordt gegarandeerd,
ongeacht netwerkfluctuaties en beschikbare bandbreedte. NetScaler SD-Wan stelt bedrijven in staat om
MPLS te integreren met het extra voordeel van verbindingsflixibiliteit en goedkope bandbreedte.
Deze technologie verbindt MPLS en meerdere
breedbandpaden via een logische verbinding tot één
enkel logisch pad. Met WAN-virtualisatie worden applicaties met de hoogste prioriteit gegarandeerd, doordat optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare bandbreedte op alle routes. Tegelijkertijd worden

kritische bedrijfsprocessen beschermd tegen netwerkstoringen.
NetScaler SD-WAN virtuele WAN meet de overdracht
vertraging tussen WAN-componenten, monitort de
WAN prestaties, de status en de prestaties van de
MPLS-verbinding en gebruikt deze informatie om kwaliteit van dienstverlening toe te passen op de data, de
route selectie, traffic shaping, failover en andere functies. Het stelt organisaties in staat om prioriteiten voor
elke toepassing te beheren. Traffic shaping en dynamische bandbreedtereservering zijn andere methoden
waarmee de kwaliteit van de dienstverlening voor verschillende soorten verkeer, evenals pakket herordening geregeld kunnen worden, om de MPLS-prestaties
verder te verhogen.
Juan Rodríguez, Director BDM,
Delivery Networks, EMEA, Citrix Systems

SD-WAN Technologie

SD-WAN - Inspelen op de behoeften van
gedistribueerde ondernemingen
Bedrijven zijn op zoek naar oplossingen die minder financiële inspanningen voor het hoofdkantoor met zich
meebrengen, en die tegelijkertijd de operaties vereenvoudigen. Dit in acht nemende, kan SD/WAN gezien
worden als een alternatief dat geïntegreerd kan worden in de gehele WAN/structuur.
Vanuit technologisch oogpunt, is het concept van SD-WAN vrij simpel: de apparaten van het bedrijf aan het uiteinde van het
WAN kanaliseren het verkeer naar andere
apparaten via multiservice of multivendor
WAN-netwerken die centraal worden aangestuurd, waardoor netwerkbeheerders een
gecentraliseerd veiligheidsbeleid- en regels
kunnen samenstellen en beheren die gebaseerd zijn op verkeer.

DE WAARDE VAN SD-WAN

SD-WAN maakt gebruik van cloudgebaseerde software en technologie om de levering van WAN-diensten aan externe kantoren te versimpelen. Virtualisatie op basis
van software stelt netbeheerders in staat
om netwerkdiensten eenvoudiger te beheren, door middel van het abstract maken
van functionaliteit op een hoger niveau.
SD-WAN stelt IT-managers in staat om eenvoudig, snel, goed, veilig en betrouwbaar,
internet gebaseerde connectiviteit te implementeren met voordelen als dekkingsgraad,
betere bandbreedte en lagere kosten.
De opkomst van nieuwe technologieën

heeft ertoe geleid dat het netwerkverkeer in
gedistribueerde organisaties op nieuwe manieren wordt gemanipuleerd. Niet alleen externe gebruikers hebben behoefte aan meer
bandbreedte, met name op het gebied van

video of media, maar ze verwachten nu ook
directe toegang tot de cloudgebaseerde- en
SaaS (Software as a Service) applicaties zoals Salesforce, Office 365, Lync en externe
opslag, zoals Dropbox.

SD-WAN Technologie

Traditionele MPLS-netwerken die verkeer
vervoeren van externe kantoren naar het
datacenter kunnen niet de lage latency en
hoge prestaties bieden die nodig zijn om
toegang te krijgen tot cloud-gebaseerde applicaties. Bovendien moet rekening worden
gehouden met beheers- en veiligheidseisen,
en ook met de complexiteit die inherent is
aan bediening op afstand.

DE VOORDELEN VAN SD-WAN

Dus, wat zijn de voordelen van SD-WAN
voor gedistribueerde organisaties? Op de
lijst staan onder andere:
Business flexibiliteit. Het snelle uitrollen
van WAN diensten naar externe kantoren
zonder dat on-site IT support nodig is. De
bandbreedte kan eenvoudig worden aangepast (verhoogd of verlaagd) afhankelijk van
de bedrijfsbehoefte.
Bandbreedte besparingen. Internet-verbinding is direct beschikbaar, snel te implementeren, en tegen veel lagere kosten dan
vergelijkbare MPLS netwerken. SD-WAN
biedt dezelfde betrouwbaarheid en de veiligheid als WAN-diensten, tegen „Internet
prijzen“.
Architectuur geoptimaliseerd voor de cloud. SD-WAN bevrijdt je van de traditionele
ongemakken en beperkingen van MPLS-netwerken en brengt beveiliging, prestaties en
connectiviteit tussen de cloud en kantoor bij
elkaar, waardoor de ervaring voor gebruikers in externe kantoren wanneer zijn SaaSof Cloudgebaseerde applicaties gebruiken,
aanzienlijk verbetert.

SD-WAN: FACTOREN
TER OVERWEGING

Bij de beoordeling van SD-WAN-implementatie, moeten netwerkbeheerders en

business managers rekening houden met
bepaalde factoren:
g- Het is gemakkelijk om uit te rollen en te beheren. Een belangrijk voordeel van SD-WAN is het gemak en de snelheid waarmee het kan worden ingezet
op externe kantoren. Geen behoefte om
IT-professionals om de kantoren te sturen.
g Mogelijkheden voor migratie
naar hybride netwerken. De meeste
organisaties hebben MPLS ingezet door
het te verspreiden in externe kantoren.
Bedrijven kunnen SD-WAN-oplossingen

inzetten zonder de bestaande netwerken
aan te passen. In de toekomst, kunnen
deze soorten infrastructuur worden gemigreerd naar meer kosteneffectieve internet gebaseerde infrastructuren.
g Geautomatiseerd verkeersmanagement. SD-WAN biedt de mogelijkheid om verkeer te prioriteren. De oplossing is om netbeheerders te voorzien van
intuïtieve tools waarmee zij eenvoudig
prioriteiten automatisch kunnen configureren, op basis van de real-time workload
in het netwerk.

“De combinatie van de flexibiliteit van XenApp en XenDesktop
met de kosteneffectiviteit en de efficiëntie van NetScaler SDWAN, geeft klanten en hun werknemers altijd en overal toegang,
waardoor de productiviteit vergroot wordt en effectieve
werkmethoden gestimuleerd worden”

Christian Reilly, VP and CTO, Workspace Services, Citrix

¿Wat is SD-WAN?
SD-WAN, een basis
Opties voor een
SD-WAN
SD- WAN, zekerheid in
hybride netwerken
Het moment van SDWAN is aangebroken

SD-WAN markt

SD-WAN: heden en toekomst
van het bedrijfsnetwerk
In de afgelopen tien jaar zijn twee belangrijke technologische trends geconvergeerd en ziet ernaar
uit dat zijn een significant effect op zakelijke netwerken zullen gaan hebben. In het verleden was de
informatietechnologie gericht op pc‘s, servers en datacenters. Nu hebben we virtual computing en het
heeft elke hoek van de IT-wereld bereikt.
Aan de andere kant, zijn bedrijven aan het
migreren naar gecentraliseerde netwerken,
dankzij trends als cloud, mobiliteit of IoT
netwerken, hetgeen het belang van de rol
van het bedrijfsnetwerk verder vergroot.
Het resultaat is een aanzienlijke toename van videoverkeer, bovenop het verkeer
tussen verschillende apparaten en het datacenter, met als gevolg, meer bandbreedte-gevoelige toepassingen.
Samengevat, is het netwerk uitgegroeid
tot een strategische asset en is de behoefte ontstaan om te verhuizen naar
softwaregedefinieerde WAN‘s (SD-WAN),
waarmee de grootste problemen voor
netwerkbeheerders opgelost zijn. Deze
nieuwe manier van naar het netwerk kijken, geeft de benodigde flexibiliteit en
het reactievermogen, en ook de controle
en beveiliging die nodig zijn op een privé-netwerk.

BEPERKINGEN VAN TRADITIONELE WAN-NETWERKEN

De huidige netwerk architectuur is
meer dan een decennium oud en is dus

niet opgewassen tegen de uitdagingen
van vandaag, die gekenmerkt worden
door een toename van het aantal aangesloten apparaten, mobiliteit, cloud-modellen, meer behoefte aan veiligheid, etc.
Het resultaat? De huidige infrastructuur
is niet in staat te voldoen aan de veiligheidseisen of aan de huidige business
modellen die snelle responstijden vereisen, is niet beschikbaar over een rigide
netwerk - dit alles maakt de evolutie van
het netwerk tot een prioriteit, niet alleen

De kosten van SD-WAN vergeleken
met die van MPLS
Ervan uitgaande dat het volume van
WAN-verkeer jaarlijks met 15% toeneemt,
vormen de communicatiekosten een factor
die het overwegen waard is. Vooral als we bedenken dat de kosten van MPLS in financiële
zin beginnen bij zo’n 90 USD per maand, en
bovendien duurt het gemiddeld zo´n 90
dagen om veranderingen door te voeren.

Dus het is een duurder en minder flexibel
alternatief vergeleken met SD-WAN, en het
betreft meestal meerjarige contracten.
SD-WAN is tussen de 3 en 9 keer goedkoper voor deze communicatie, en bovendien
veel flexibeler.
Voor een kostenvergelijking, zie de volgende link.

SD-WAN markt

voor de CIO, maar voor de gehele managementstructuur.

EVOLUTIE VAN HET WAN

Netwerk-evolutie
wordt
gedreven
door zakelijke behoeften en trends in
de markt. Deze ontwikkeling neemt zijn
plaats in naast de traditionele factoren en
begint de aandacht van het management
te trekken. De oplossing moet leiden tot
een intelligent netwerk, een netwerk dat
zich kan aanpassen aan de bedrijfsbehoeften – er is geen betere oplossing dan
het software-gedefinieerde WAN, dat niet
alleen voor de huidige, maar ook de toekomstige behoeften van de onderneming
ontworpen is. Het nieuwe netwerk moet
gebruikers verbinden met applicaties, on-

Citrix, volgens
Gartner
In de markt Market Guide for
Software Defined WAN, constateert
Gartner dat Citrix een catalogus van
Virtual WAN oplossingen heeft die
naast de SD-WAN implementaties
zullen bestaan, waarbij laatstgenoemde, volgens het rapport, voornamelijk
in dochterondernemingen en externe
kantoren zullen worden ingezet.
Ook stelt het rapport dat Citrix
een keuze is voor bedrijven die hun
WAN en dynamische routeselectie
willen optimaliseren, vooral als ze al
Citrix-toepassingen gebruiken.

geacht het desktop-apparaat, het soort
verbinding, of dat het zich in de cloud
bevindt, of de diensten zijn privaat of publiek, en zonder fysieke barrières voor gebruikers die steeds meer gewend zijn aan
werken met mobiliteit en vrijheid; Zorgen
voor een uniforme ervaring, ongeacht
waar de verbinding wordt gemaakt; Management overhead vereenvoudigen, of
idealiter zelfs automatiseren; Beveiliging
in het netwerk integreren, met meerdere lagen en meerdere controlepunten;
Prioritering en optimalisatie criteria toepassen, afhankelijk van de data en applicaties die gebruikt worden op het net;
De mogelijkheid bieden om applicaties in
te zetten zonder speciale netwerk eisen;
Netbeheerders meer zichtbaarheid geven, waardoor ze potentiële conflicten in
het netwerk kunnen elimineren; Snelle levering van toepassingen en diensten om
het concurrentievoordeel van het bedrijf
te behouden; En het verkeer optimaliseren voor cloud en mobiliteit, voor de beste gebruikerservaring. Een onderzoek van
2014 ZK Research wijst uit dat de customer experience één van de belangrijkste
zorgen van netwerkbeheerders is.
Gartner schat dat ongeveer 30% van
de bedrijven gebruikmaakt van openbare cloud-gebaseerde diensten, een trend
die waarschijnlijk met 17% per jaar toeneemt. Daarnaast is er een toename in
de mobilisatie van applicaties, waardoor
ze beschikbaar zijn voor mobiele apparaten buiten het kantoor. Dit is een kritieke
trend die Gartner op plaats twee zet op
de prioriteitenlijst van CIO‘s, gezien het
feit dat mobiele apparaten in 2018 de
helft van de gebruikers zullen vormen. Dit
houdt in dat netbeheerders zullen moe-

ten anticiperen en alternatieve aansluitingen voor mobiele apparaten in het corporate WAN moeten plannen.
In 2015, bedroeg de relatief vroege SDWAN markt bijna 225 miljoen dollar. IDC
voorspelt dat deze markt 165% zal groeien tot 595 dollar in 2016, en 129%, tot
1,4 miljard in 2017. Daarna zal de groei
nog 8% bedragen in 2018, tot 2,6 miljard
dollar. Voor de periode 2015-2020 komt
de gemiddelde jaarlijkse groei op 93%,
waardoor het resultaat in 2020, 6 miljard
dollar zou bedragen.

Whitepaper: Gartner:
Hybrid WAN
Whitepaper: Gartner
Market Guide for
SD-WAN
Whitepaper. 2015 State
of the WAN report
by Ashton, Metzler &
Associates.
Web. Gartner beveelt
SD-WAN Web aan.
IDC: De waarde van
SD-WAN voor bedrijven
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SD-WAN?
Ontdek ze hier

Voorbeelden van het gebruik van
NetScaler SD-WAN

NetScaler SD-WAN

NetScaler SD-WAN – de inzet van Citrix
in de SD-WAN arena
Nu we hebben vastgesteld waarom SD-WAN zoveel voordelen heeft voor
organisaties met gedistribueerde kantoren en hoeveel winst er te behalen is als
men besluit voor software-defined WAN’s te gaan, is het moment aangebroken
om te laten zien wat Citrix biedt op dit terrein, en waarom het een slimme zet is
om voor NetScaler SD-WAN te kiezen.

Traditionele WAN’s zijn niet ontworpen voor de huidige bandbreedtevereisten. Gezien dit feit, biedt
NetScaler SD-WAN, de WAN-oplossing van Citrix, een hoge mate van
schaalbaarheid, betrouwbaarheid en
aanpasbaarheid aan cloud-omgevingen. Het aanbod van Citrix bundelt
de sterke punten van andere producten die het bedrijf aanbiedt. Het
product maakt gebruik van slimme
WAN technologieën, WAN-optimalisatie en applicatiebeheer in een
unieke oplossing, die een gebruikerservaring biedt voor gebruikers
in externe kantoren en onderweg,
waardoor het net lijkt net of ze in het
hoofdkantoor zijn.

Dankzij deze oplossing is veel minder
bandbreedte nodig voor een dergelijke
gebruikerservaring, met een minimum
aan administratie van externe kantoren,
waardoor on-site technische ondersteuning niet meer nodig is. Dit alles met
minder financiële inspanningen, dankzij
aanzienlijke besparingen op de externe
communicatie-infrastructuur.
De belangrijkste voordelen van
deze oplossing zijn:
g Gegarandeerde bedrijfscontinuïteit en rampherstel
g Lagere communicatiekosten
g Verbeterde prestaties van applicaties voor mobiele gebruikers,
evenals die in externe vestigingen en
kantoren

NETSCALER SD-WAN

Citrix NetScaler SDWAN
Product Overview
Citrix NetScaler
SDWAN Datasheet
Overige informatie

In deze video geeft Chalan Aras, Vice President en General Manager
van Citrix NetScaler SD-WAN een kort overzicht van de oplossing.

Interview

“De belangrijkste rol van ons kanaal is
om advies te geven aan haar klanten”
Justin Thorogood, BDM Channel Networking EMEA van Citrix Systems, geeft een overzicht van de
belangrijkste elementen voor partners om de kans te grijpen die SD-WAN-technologie hen, en hun klanten, biedt.
In de woorden van Justin Thorogood,
„een derde van de bedrijven is voornemens om binnen twee jaar naar SD-WAN
te migreren, dus de belangrijkste rol
voor ons kanaal is om advies te geven
aan klanten“. Deze oplossing is een disruptief antwoord op een probleem dat
zij op moeten lossen.
Het belangrijkste voordeel voor deze
partners is dat „het invoeren van SD-WAN
de positie met de traditionele klanten zal
versterken. We kunnen een adaptievere
gebruikerservaring bieden, die niet wordt
beïnvloed door de status van het WAN.
Het resultaat: Zorgen voor een geweldige
stabiele customer experience voor zowel
virtuele als desktop-applicaties.“

Om het werk van onze partners te
vergemakkelijken, „biedt Citrix een uitgebreid trainingspakket aan. Partners
kunnen hun eigen niveau kiezen en hun
klanten ondersteuning bieden voor grote projecten, samen met Citrix. Met grote geautomatiseerde roll-outs, kan de
partner worden direct betrokken, zelfs
voor internationale projecten. Daarnaast biedt Citrix partners haar Europese democentra voor de demonstraties
aan hun klanten, zodat ze deze technologie in actie kunnen zien. En, indien
gewenst, zijn we in staat om een PoC
programma aan te bieden aan partners,
zodat hun klanten in een live-omgeving
kunnen zien hoe het werkt.“

“Voor een derde van de bedrijven die van plan zijn om
te migreren, is SD-WAN een disruptief antwoord op de
behoefte van klanten”

Justin Thorogood,
BDM Channel Networking, EMEA, Citrix Systems

DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN SD-WAN
Wilt u het volledige interview met Justin Thorogood,
BDM Channel Networking, EMEA, van Citrix Systems zien?
Klik dan op de afbeelding.

Success story

Het Deense Landbouw en Visserij Agentschap heeft de
communicatie met haar vloot verbeterd met NetScaler SD-WAN
De Deense AgriFish Agency, het agentschap dat toezicht houdt op de Deense landbouw- en
visserijindustrie, is verantwoordelijk voor het bevorderen van de groei en het beheer van natuurlijke
hulpbronnen in Denemarken. Het heeft een vloot van schepen die toezicht houden op de activiteiten
in de Deense territoriale wateren.
DE UITDAGING:
Zorgen voor mobiele
verbindingen voor zeilers
Medewerkers van het agentschap werken
op plekken waar mobiele dekking zeer beperkt
is; op zee. Zij hebben toegang nodig tot applicaties om hun werk te vergemakkelijken en te
communiceren met collega’s op het vasteland.
Dat zij in de buurt van de kust moeten varen
op zoek naar een betere verbinding, betekent
dat ze het gebied moeten verlaten waar zij hun
inspecties uitvoeren, omdat satellietcommunicatie zeer duur is.

DE OPLOSSING: Een virtuele
WAN via satelliet voor mobiele
verbindingen
Zentura, een partner van Citrix, stelde het
agentschap een oplossing met NetScaler SDWAN voor. SD-WAN selecteert automatisch een
mobiele- of satellietverbinding, afhankelijk van
de omstandigheden, zodat het verkeer optimaal
en zonder handmatige tussenkomst loopt. In
combinatie met Citrix XenDesktop en XenApp,
biedt deze oplossing remote toegang tot applicaties, zonder problemen met de prestaties.

Andere
succesverhalen

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Zorgen voor een betrouwbare verbinding op zee. De gebruikers hoeven geen
grote moeite te doen om verbonden te blijven. „De mobiele dekking is sterk toegenomen“, aldus Lund. „We hadden soms met
geluk een signaal op 5/8 mijl van de kust nu hebben we een dekking meer dan 23 mijl
vanaf Skagen. Als gevolg daarvan, kan de bemanning zich richten op hun inspectietaken,
en hoeven ze zich niet druk te maken over
het behouden van de verbinding.“
Het vereenvoudigen van het beheer
en het toezicht op verbindingen. NetS-

caler SD-WAN integreert mobiele en satellietconnectiviteit opties, en gebruikt in
elk geval de beste. Connectiviteit verandert automatisch, afhankelijk van de kwaliteit, zo wordt handmatige interventie
vermeden.
Verbeterde verbindingssnelheid en
tevredenheid van de medewerkers.
Voorheen moest het agentschap kiezen
tussen een lage bandbreedte met een
hoge latency, of duurdere aansluitmogelijkheden. NetScaler SD-WAN kiest zelf de
beste optie, die de prestaties van het netwerk aanzienlijk verbetert.

Dit is natuurlijk niet het
enige succesverhaal waarbij klanten de NetScaler
SD-WAN-oplossing hebben
geïmplementeerd.
Neem bijvoorbeeld HMS,
dat eveneens koos voor
deze gedistribueerde applicatie delivery-oplossing;
Ook Groupe Promutuel
heeft NetScaler SD-WAN gekozen om een verspreide organisatie met vele afgelegen
locaties te ondersteunen.
Een ander voorbeeld is
Cornerstone Home Lending.
Zij hebben de toegang tot
hun software voor de gebruikers versneld, en tegelijkertijd de tijd belasting voor
de IT-afdeling verminderd.
Via deze link kunt U kunt
meer referenties van klanten
vinden.

Wat de klanten vinden

SD-WAN in de praktijk: De Mening van de Markt
Om klanten te helpen de voordelen van SD-WAN-technologie te begrijpen, hebben we Victor Hou om zijn
mening gevraagd. Hij is Global Channel Director van Expereo, een bedrijf dat in de afgelopen 12 jaar een
leidende positie heeft veroverd als wereldwijd leverancier van breedband en dedicated internet toegang (DSL
- DIA), SD-WAN, managed hardware en on-site professional services.
Victor Hou zegt: „toen MPLS 14 jaar
geleden opkwam, raakte het de mondiale markt als een storm en gaf internationale bedrijven de flexibiliteit,
kostenbesparing en kwaliteit, om eindelijk Frame Relay-netwerken te vervangen. Nu in 2016, met SD-WAN en
Global Internet Management Services
van Expereo, zien we dezelfde mogelijkheden voor de volgende generatie
van de hybride systemen en wereldwijde WAN-netwerken; het geeft dezelfde
kwaliteit, maar met een grotere flexibiliteit en kostenbesparing.“
„Toen bedrijven wereldwijd probeerden om SD-WAN-oplossingen te implementeren, werden zij geconfronteerd
met de uitdaging om over de hele wereld honderden Internet circuits te leveren. Dit probleem is nog verergerd
door de noodzaak om ook de computers en configuraties te onderhouden
die nodig zijn ter ondersteuning SDWAN. Op een wereldwijde schaal, groeit
de complexiteit van enterprise netwerken aanzienlijk, en dat wordt steeds
moeilijker te beheren.
Dit is de reden dat Expereo een wereldwijde partnership met Citrix is aan-

gegaan. Samen stellen Expereo en Citrix
internationale bedrijven in staat te profiteren van volledig beheerde Internet en
SD-WAN-oplossingen in meer dan 180
landen; of het nu voor één locatie is, of
voor duizenden“, aldus deze deskundige.
„SD-WAN heeft een enorm potentieel
voor klanten in EMEA, omdat breedband en internet op grote schaal beschikbaar zijn. Met name in de regio‘s
als Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten, kan in samenwerking met
Expereo een aanzienlijke kostenreductie worden bereikt, door middel van
hun wereldwijde internet managed services en SD-WAN Citrix NetScaler. Onze
samenwerking biedt een complete netwerkoplossing voor de klanten tegen
lagere kosten „, sluit Hou af.

“Expereo en Citrix stellen Expereo en Citrix internationale bedrijven in staat
te profiteren van volledig beheerde Internet en SD-WAN-oplossingen in meer
dan 180 landen; of het nu voor één locatie is, of voor duizenden”
V ictor Hou , Global Channel Director

von

Expereo

Demo centra

Demo centra
De beste manier om een technologie te
ontdekken en te beoordelen, is om hem
aan het werk te zien. Citrix heeft een aantal demo centra, verspreid over verschillende geografische zones in de wereld,
waar klanten zelf kunnen zien en ervaren
hoe de technologie werkt en welke resultaten ermee kunnen worden bereikt.
Zoals het bedrijf zelf uitlegt: “de democentra bieden een unieke kans om ervaringen te delen met onze klanten, die experts
zijn in de materie, en ons product team.
Dit samenwerkingsmodel geeft ons de
mogelijkheid productieve gesprekken te
hebben, waarin we de belangrijkste doelen van een bedrijf kunnen identificeren.

Onze methode slaagt erin de doelen en
de technische kennis bij elkaar te brengen, waardoor het succes van het bedrijf
versneld wordt.” Tijdens de demosessies
zien we:
g Persoonlijke agenda’s, waarin invulling wordt gegeven aan uitdagingen en verwachte doelen.
g Persoonlijke presentaties van technologische specialisten en experts.
g Gedetailleerde conversaties over de
businessvisie, -strategie, -oplossingen en
toekomstige innovaties van Citrix.
g- Experimenteren met de RoI-tool, en
met de kosten van de MPLS.
g Demo’s in echte reële omgevingen.

Citrix Demo Centers in Europe

KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID MET SD-WAN
Wilt u een demo bestellen?
Klik op deze link

Wilt u de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de SD-WAN
oplossingen zelf ontdekken? Kijk dan naar deze demo.
Klik om de video te zien

