
Werken op de meest 
uiteenlopende locaties 
met SD-WAN
Voorbeelden uit de praktijk – hoe 
Citrix organisaties helpt met veilige, 
ononderbroken verbindingen voor  
een geweldige gebruikerservaring



citrix.nl | e-book | Werken op de meest uiteenlopende locaties met SD-WAN 2

Inhoud

Een betere verbinding voor externe vestigingen  ..................................... 3

Varende vestigingen: AgriFish, Denemarken  ............................................ 4

Een ‘unified’ wereldwijd netwerk: AWL  ....................................................... 6

Intelligent, responsief trafficmanagement: LeasePlan  .......................... 9

Netwerkoplossing voor de moderne organisatie  
met veel externe locaties  ............................................................................. 11



citrix.nl | e-book | Werken op de meest uiteenlopende locaties met SD-WAN 3

Een aantal van de grootste banken en 
beleggingsmaatschappijen vertrouwt op Citrix.

Een betere verbinding voor externe 
vestigingen

Organisaties veranderen. Er komen locaties bij, ze willen korter op de bal spelen. 
Het personeelsbestand verandert en het aantal applicaties neemt toe. De nieuwe 
omstandigheden stellen nieuwe eisen aan het netwerk naar en van alle locaties.  
En met locaties bedoelen we alles van een regionaal hoofdkantoor of een polikliniek  
tot een verkooppunt in een winkelcentrum of een schip op zee.

In de snel veranderende omgeving van nu legt SD-WAN de basis onder het moderne 
netwerk met oplossingen voor de diverse uitdagingen van de ‘gedistribueerde 
organisatie’. Met SD-WAN zorgt de IT-afdeling voor altijd beschikbare applicaties 
met een optimale gebruikerservaring, ongeacht van waaruit die applicaties worden 
aangeboden. Beveiligde verbindingen tussen de vestiging en de cloud houden  
gegevens perfect veilig. Het operationele aspect wordt vereenvoudigd en mede  
dankzij het centrale beheer nemen de efficiëntie en flexibiliteit sterk toe.

Lees verder en ontdek welke voordelen drie echte organisaties halen uit hun SD-WAN.

Wist u dat...
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Varende 
vestigingen

Betrouwbare verbindingen 
tussen het datacenter en 
schepen op zee

Agrifish, Denemarken | Overheid
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“Onze schepen kunnen 
nu beter plannen 
op basis van wat 
nodig is en niet op 
basis van technische 
beperkingen.”
–  Jan Nielsen, teamleider 

IT-infrastructure, Agrifish

De uitdaging

AgriFish is een Deense overheidsinstelling met wel erg bijzondere ‘vestigingen’: schepen op 
zee. Zij houden toezicht op de visserij en bereiden reddingsoperaties voor. Het is belangrijk 
dat ze altijd snel de juiste positie kunnen bepalen en de visvangst kunnen controleren. 
Vroeger hadden de schepen meerdere LTE-verbindingen van verschillende mobiele 
providers, maar het bereik bleef erg wisselend. Om snel kritische data door te sturen was 
vaak toch weer die dure satellietverbinding nodig. En dat continue omschakelen tussen 
mobiel en satelliet werkte erg storend.

De oplossing

Met Citrix SD-WAN kan AgriFish haar applicaties naadloos migreren naar 
mobiele verbindingen. De security blijft perfect gehandhaafd en het gebruik van 
satellietverbindingen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Op momenten dat er geen mobiel 
bereik is en de bandbreedte via de satelliet beperkt is, maakt fijnmazige QoS-functionaliteit 
het mogelijk om kritische data voorrang te geven op andere applicaties.

Het resultaat

•  Ononderbroken verbindingen voor apps en data met behoud van security.

•   Lagere kosten voor netwerkbeheer dankzij een gebruiksvriendelijke 
interface voor het oplossen van verbindingsproblemen.

•   Hogere doorvoersnelheid voor applicaties dankzij prioritering van  
kritische applicaties.

•  Betere kostenbeheersing met datalimieten voor satellietverbindingen.

Agrifish, Denemarken | Overheid
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Een ‘unified’ 
wereldwijd 
netwerk

Samenwerken met de andere 
kant van de wereld bij gebruik van 
zware grafische applicaties

AWL | Productie
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De uitdaging

AWL biedt robottechnologie en geautomatiseerde lasoplossingen voor de auto-industrie 
en andere productiesectoren. In een paar jaar tijd heeft het bedrijf contracten afgesloten 
met enkele van de grootste autofabrikanten ter wereld. Maar die snelle internationale 
expansie heeft wel enkele operationele uitdagingen met zich meegebracht. De ontwerp- 
en productieprocessen lopen via verschillende locaties, van Nederland en Tsjechië tot 
China en de Verenigde Staten. Het uitwisselen van data en updaten van informatie was 
een moeizaam en complex proces. Een oplossing om virtueel met elkaar samen te werken 
hadden ze niet. Medewerkers wisten daardoor niet of ze wel de meest recente versie van 
een tekening te pakken hadden en de kosten van het IT-beheer lagen hoog.

De oplossing

Met behulp van Citrix heeft AWL een virtuele workspace gecreëerd met daarin alle 
benodigde applicaties en resources voor drie verschillende gebruikersprofielen: engineer, 
technicus en kantoormedewerker. NVIDIA virtual Graphics Processing Unit (GPU) software 
maakt de krachtige 3D-graphics mogelijk die nodig zijn voor complexe CAD-tekeningen. 
Citrix zorgt voor de application delivery, met load balancing in de datacenters in Nederland 
en China. Citrix SD-WAN waakt over de gebruikerservaring en houdt deze stabiel.

←  Pag. 6  | Pag. 8 →

Verhoging van de 
bandbreedte met 

10X   zonder MPLS

Het resultaat

•   Eigen medewerkers en partners in de logistieke keten hebben nu één 
wereldwijd systeem voor veilige toegang tot tekeningen en andere 
bestanden.

•   Snellere, betere netwerkperformance met Citrix SD-WAN voor de 
prioritering van het verkeer van gevirtualiseerde CAD-applicaties.

•   Betere samenwerking met de andere kant van de wereld, met name 
tussen technici en engineers.

•   Lagere IT-kosten nu alle desktops van AWL veilig worden beheerd  
vanuit één locatie.

AWL | Productie
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“Met deze Citrix workspaces met 
grafische versnelling hebben we 
aangetoond dat 3D-graphics via een 
WAN over 9000 kilometer mogelijk is.”
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–  Rody Kossen, 

Senior Systems Engineer, AWL
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Intelligent,  
responsief traffic-
management

Betere service voor de klant, 
lagere bedrijfskosten

LeasePlan | Auto-industrie
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De uitdaging

LeasePlan, een grote naam op het gebied van fleetmanagement en mobiliteit, beheert meer 
dan 1,7 miljoen voertuigen in 32 landen. Hiervoor gebruiken ze datacenters in Ierland. Voor 
de verbinding naar hun kantoren worden speciale MPLS-lijnen gebruikt (Multi-Protocol Label 
Switching). MPLS is een volgroeide, veilige technologie, maar ook duur en niet snel schaalbaar. 
Het beheer van het wereldwijde netwerk kostte LeasePlan op deze manier een paar miljoen 
per jaar. Het toevoegen van nieuwe verbindingen kon maanden duren. De vraag van de klant 
naar cloudservices nam toe. Om in deze context de gebruikerservaring hoog te houden, 
moesten de lokale kantoren rechtstreeks naar internet kunnen. De bestaande oplossing van 
LeasePlan was simpelweg niet in staat om de vereiste bandbreedte, betrouwbaarheid en 
latency te bieden.

De oplossing

LeasePlan gebruikt nu een Citrix netwerk om virtuele desktops en honderden applicaties aan 
te bieden aan kantoren overal ter wereld. LeasePlan heeft de kosten fors verlaagd en tegelijk 
een meer responsieve en wendbare service mogelijk gemaakt voor klanten. Citrix SD-WAN 
stuurt het verkeer op een intelligente manier aan op basis van prioriteit en waakt proactief 
over netwerkproblemen, zodat kritische taken altijd op tijd plaatsvinden.

Het resultaat

•  Snellere en betrouwbaardere verbindingen voor afzonderlijke kantoren.

•  Drastische verlaging van de WAN-kosten van LeasePlan.

•  Zeer eenvoudige migratie naar de cloud met Citrix SD-WAN.

“Citrix SD-WAN is een soort 
Zwitsers zakmes voor 
ons datacenter. Voor data 
uit het datacenter gaan 
we naar het datacenter. 
Hebben we data uit de 
cloud nodig, dan gaan we 
rechtstreeks naar de cloud. 
Omdat dit laatste niet 
meer via ons datacenter 
hoeft te lopen, hebben 
onze gebruikers een veel 
betere gebruikerservaring. 
Ons hele IT-model is 
nu veel efficiënter.”

–  Ronan Murray, 
Global IT Operations Manager, LeasePlan

Bekijk de video

LeasePlan | Auto-industrie
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Netwerkoplossing voor de moderne 
organisatie met veel externe locaties

Het digitale tijdperk brengt veranderingen met zich mee voor organisaties met veel verschillende 
locaties. Citrix SD-WAN maakt een betrouwbaar, veilig en efficiënt netwerk mogelijk.

Betrouwbare toegang tot applicaties vanuit verschillende vestigingen

Medewerkers in externe kantoren, medische centra en winkels kunnen 
productief werken zonder het risico te lopen dat applicaties plotseling niet 
meer beschikbaar zijn door een storing ergens op een netwerkverbinding.

Optimale gebruikerservaring

Citrix SD-WAN laat de samenwerking tussen medewerkers vlotter verlopen  
en zorgt voor een vlotte dienstverlening vanaf elke locatie, dankzij actief 
beheer en optimalisatie van het netwerkverkeer, wat resulteert in een  
betere ondersteuning van ‘unified communications’ en andere  
bandbreedte-intensieve applicaties.

Veilige verbindingen tussen vestiging en cloud

Met een betrouwbare, veilige verbinding tussen de vestigingen en de cloud 
kunnen organisaties hun applicaties en data in alle vertrouwen naar de cloud 
overbrengen.

Extra efficiëntie en schaalbaarheid

NetScaler SD-WAN werkt met centrale policy’s, waardoor het netwerk 
eenvoudiger kan worden aangestuurd en de kostenefficiëntie, performance 
en security worden geoptimaliseerd.


