Moderniseer uw netwerk
met Citrix Networking
en Google Cloud
Met Citrix Networking en Google Cloud samen
pakt u diverse uitdagingen aan met betrekking
tot uw application delivery en beheer.

Hoe ziet dat eruit?
Beheer van een hybride cloud
Applicaties kunnen worden geïmplementeerd op on-premise servers, in Google Cloud, of met
een combinatie van beide. Citrix Networking oplossingen waken over de applicatietoegang en
applicatieperformance, en staan garant voor een naadloze, snelle gebruikerservaring en
maximale beschikbaarheid. Deze oplossingen centraliseren het beheer en creëren verregaand
inzicht in uw hybride netwerkimplementatie.

Migratie van on-premise en legacy workloads
Citrix Networking oplossingen zorgen met een gemeenschappelijk netwerkplatform voor een
soepele migratie van uw applicaties en data naar Google Cloud. Hetzelfde application
delivery-platform kan worden gebruikt in een hybride cloudomgeving. Het maakt niet uit waar
uw workloads zich bevinden, met deze aanpak zijn de performance, de monitoring en het
beheer altijd optimaal.

Cloud-native networking voor microservice- en containergebaseerde apps
Applicaties worden steeds vaker opgedeeld in microservices en containers, wat de toegang,
uptime en performance compliceert. De functionaliteit van Citrix Networking oplossingen
voor beheer en load balancing kunnen ook worden gebruikt met microservices en
Kubernetes-containers in Google Cloud.

Betere performance bij toegang op afstand tot de cloud
Iemand die vanaf een andere locatie aan de slag gaat, verwacht dezelfde
applicatieperformance als iemand op het hoofdkantoor. Citrix Networking oplossingen maken
het mogelijk om services dynamisch aan te bieden vanuit Google Cloud met de beste
netwerkcondities en een consistente, snelle applicatie-ervaring.

Geïntegreerde toegang voor gebruikers
Een geïntegreerde gateway biedt de gebruikers via één URL toegang tot elke app op elk device,
met Single Sign-On. De IT-afdeling beheert alle toegangsregels centraal – een groot voordeel.

Meer weten over de transformatie van uw application delivery?
Ga naar www.citrix.nl/google
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Maak de juiste keuze
met Google Cloud
en Citrix:
Best-in-class security
beschermt uw data van
cloud tot device.
Hybride en multicloud
met Anthos voor meer
keuze in de public cloud
en on-premise.
Geïntegreerde AI en ML
voor maximale intelligentie
zonder kantoren vol
datawetenschappers.
Volledig beheerde NoOps
voor automatisering van
handmatige taken en
configuraties.

